
 „Szukajcie tego, co jest w górze…” 

 
Pośród wielu zmian, które zaszły w wyglądzie wnętrza naszej świątyni, na pewno każdy 

zwrócił uwagę na nową polichromię znajdującą się w lewej nawie bocznej. Znajdował się tam 

do niedawna ołtarz poświęcony Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Co się z Nim stało? 

Najkrócej mówiąc: „przemienił się”!  

Właśnie wydarzenie znane z Ewangelii jako Przemienienie na Górze Tabor stało się 

głównym motywem zmian tegoż ołtarza. Skąd taka ewolucja? Ołtarz jak i cała świątynia 

wymagał renowacji. Ksiądz proboszcz A. Blewiński po rozpatrzeniu propozycji państwa Anny 

i Tomasza Ostaszewskich - dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, po rozmowie  

z kompetentnymi doradcami oraz za zgodą władz diecezjalnych podjął decyzję  

o powstaniu polichromii właśnie o takiej tematyce. 

Tło czy też panoramę Przemienienia stanowi ciekawie namalowany teren naszej 

parafii – pobliskie uliczki, domy, tramwaj… Ich odwzorowanie było możliwe dzięki straży 

pożarnej, która służąc odpowiednim sprzętem podnośnikowym umożliwiła konserwatorom 

wykonanie zdjęć krajobrazu okolic naszej świątyni. Od czasu odsłonięcia ołtarza zapewne 

niejeden parafianin wypatrywał swojego domu, miejsca pracy czy drogi, którą przemierza 

każdego dnia. Czy wśród szczegółów dostrzegł również jaszczurkę? 

Sam ołtarz Przemienienia – jak powiedział ksiądz proboszcz – ma wydźwięk 

metaforyczny. Ukazuje przemianę, która powinna każdego dnia dokonywać się w naszych 

sercach, byśmy tworzyli prawdziwą parafialną wspólnotę żywej wiary i miłości.  

W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy, że na górze Tabor w obecności Piotra, 

Jakuba i Jana oblicze oraz szaty Jezusa zajaśniały przedziwnym światłem. Ukazali się też 

Mojżesz i Eliasz, mówiący o odejściu Jezusa w Jerozolimie. Z nieba słychać było głos: „To jest 

Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie” (por. Łk 9,28-36).  

Jakże wymowny obraz pozostawiony przez Jezusa w pamięci uczniów, którzy razem z 

Nim przebywali na Górze Tabor! Jasność, która przemieniła oblicze Chrystusa to znak 

zjednoczenia Syna z Bogiem - Ojcem. Zjednoczenie to pozwala każdemu, kto podąża Jego 

śladami być świadkiem Bożego światła. „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,9).  

Okoliczności Przemienienia Pańskiego przypominają człowiekowi bardzo ważną i 

aktualną prawdę. Uczeń Jezusa chcąc być wiarygodnym świadkiem  powinien, na wzór swego 

Mistrza, zatrzymać się, przerwać swą codzienną pracę i… wejść na „wysoką górę”, by tam 

spotkać Boga i wpatrywać się w jasne Oblicze Jezusa. By doświadczyć tam  „przemieniającego 

spotkania”.  

Okazją do takiego „wejścia na górę” może być dzień Pański, rekolekcje, modlitwa, 

rozmyślanie Słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego, sakramenty; z których będziemy zawsze 

wracać przemienieni i umocnieni. 

Celem  Jezusowego przemienienia było umocnienie wiary nie tylko Apostołów, ale 

każdego ucznia Chrystusa oraz przygotowanie na Swoją mękę i śmierć. Dał tym samym do 

zrozumienia, że po Tabor czeka wejście na górę Kalwarię. Wydarzenia Triduum Paschalnego 

potwierdziły te zapowiedzi, pokazując jednocześnie, że naśladowanie oraz trwanie w wierze i 

jedności z Nim nie jest łatwe. Ale też Chrystus nie obiecywał nikomu łatwego i wygodnego 

życia! By dostąpić chwały zmartwychwstania, Królestwa Bożego mamy dźwigać swój krzyż 

„do końca”, żyjąc zgodnie z Bożymi przykazaniami i wolą Bożą. 

 Mamy pamiętać, że na górę Przemienienia można wejść jedynie z wiarą. Bez niej -  

będzie ona tylko jedną z wielu gór, na które wchodziliśmy, ale nie przemieniły one 

naszego życia. 

 

 


