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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
(Wj 3, 1-8a. 13-15); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11); (1 Kor 10, 1-6. 10-12); (Mt 4, 17); (Łk 13, 1-9); 

    W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: 
"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to 
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było więk-
szymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruza-
lem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 

nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowie-
dział im następującą przypowieść: "Pewien czło-
wiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; 
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie 
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjała-
wia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na 
ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; 
i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości mo-
żesz go wyciąć”.                                  (Łk 13, 1-9) 

KOMENTAZ 
         Bóg daje szansę nawrócenia zawsze. Aż 
do ostatniej chwili naszego życia możemy 
dokonać tego wyboru, ale czy warto zwlekać 
tak długo? Wiara w Boga czyni wielkie cuda, 
ale wiara Boga w człowieka czyni jeszcze cu-
downiejsze. Prawdą jest, że tylko Pan Bóg po-
trafi nas kochać najbardziej. Wszyscy inni po-
trafią tylko to ładnie powiedzieć. Kiedy czu-

jemy się wyschnięci z powodu braku miłości, 
On daje nam wodę, która nigdy nie zamienia 
się w błoto. Może się nam czasem wydawać, 
że z drzewa naszego życia już dawno opadły 
zielone liście nadziei, wiary i miłości, a jego 
istnienie jest tylko niepotrzebnie zajmującym 
miejsce na ziemi suchym krzakiem. Jednak 
najbardziej uschłe drzewo, dzięki nawozom 
Bożej łaski można przywrócić do życia. Naj-
lepszym tego przykładem jest Mojżesz, który 
stracił wszystko, cały komfort życia, prestiż, 
szacunek, autorytet i więź z narodem oraz 
opiekę Faraona. W pewnej chwili przewró-
ciła mu się cała jego kariera, ale czy to ozna- 
cza, że Jego drzewo życia było nieurodzajne? 

Myślę, że gdy będąc na Górze Horeb patrzył 
na płonący krzew doznawał ogromnego 
zdziwienia, dlaczego Bóg jeszcze w nim pło-
nie, skoro zawiódł wszystkich i zmarnował 
wszystko. Jego nawozem była zgniła i wysu-
szona historia życia. Czuł się jak bezowocny 
figowiec, o którym mówi dziś do nas Jezus. 
Bóg potrafi objawić swoją moc w najbardziej 

wypalonych zgliszczach życia, tam gdzie po 
ludzku patrząc wszystko nadaje się na spale-
nie i podeptanie. Może i w naszym życiu po-
jawiają się czasem podobne nastroje, oraz 
idące za nimi pytania, czy nie zmarnowali-
śmy wszystkiego? Czy nie trapi nas świado-
mość bezsensownego istnienia? Czy nie boli 
nas to, że wokół nas są czasem tylko uschłe 
gałęzie i suche badyle? Jeśli przeżywamy 
tego rodzaju odczucia to pomyślmy o Mojże-
szu, który przed bezlistnym i bezowocnym 
krzewem doświadczył płonącego ognia mi-
łości Boga. Nawrócenie nie dokona się, gdy 
najpierw nie przeoramy swojego życia na-
wozem prawdy o naszej kruchości. Ks. Wojciech 
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DAĆ CIEŃ 
         Dziś otrzymałem maila od mojego przyjaciela studiującego w Rzymie. Napisał takie słowa: Idąc 
z Kościoła Ouo Vadis do katakumb mija się ogromne drzewo figowe, samotne. Rośnie na ziemi twar-
dej, ale dużo daje cienia, stą wielu turystów znajduje tam odpoczynek, sam kiedyś skorzystałem. 
Nasza misja to dać „odpoczynek”, dać cień dla innych. To jest misja Kościoła, która szuka zmęczo-
nych życiem, zniszczonych i zniekształconych grzechem. Tęsknię za takim Kościołem.  
                                                                                                                                              Ks. Bohdan Dutko 

KTÓŻ JAK BÓG?  

     Modlitwę, którą odmawiamy po Mszy Św, 
wspólnie z wiernymi, z prośbą do Maryi i żar-
liwym wezwaniem do „Księcia wojsk niebie-
skich", prosząc Boga, aby „strącił szatana do 
piekła"(Co więcej, zarządził, aby odmawiano 
tę modlitwę, klęcząc). O widzeniu papieża Le-
ona XIII i jego modlitwie wspomniał też kard. 

Nasalli Rocca w swoim Liście Pasterskim na 
Wielki Post (Bologna 1946). Kardynał pisał: 
Leon XIII osobiście napisał tę modlitwę,,. 
Słowa: „które krążą po świecie" (złe duchy) 
mają wyjaśnienie historyczne, które wiele razy 
powtarzał mi sekretarz osobisty Papieża, ks. 
prałat Rinałdo Angeli. Leon XIII miał na-
prawdę widzenie złych duchów, które groma-
dziły się nad Wiecznym Miastem (Rzymem); 
z tego jego doświadczenia pochodzi modli-
twa, którą chciał, aby była odmawiana w ca-
łym Kościele. Tę modlitwę sam Papież odma-
wia głosem drżącym i mocnym: słyszałem go 
wiele razy w bazylice watykańskiej. Nie tylko 
tę modlitwę napisał, ale napisał także, własno-
ręcznie, specjalny egzorcyzm, Sobór Watykań-

ski II, dokonując reformy liturgicznej, zniósł 
modlitwy wprowadzone przez papieża Leona 
XIII, odmawiane bezpośrednio po Mszy Św.  

cichej. Od kilkunastu lat, za zgodą władz ko-
ścielnych, modlitwa do św. Michała jest odma-
wiana po Mszy św. w Zgromadzeniu św. Mi-
chała Archanioła i w parafiach przez niego 
prowadzonych. Szatan nadal podstępnie 
działa we współczesnym świecie. W Polsce 
ciągle, niestety - pisze ks. prof. Czesław Bart-

nik - nasilają się ataki na prawowierny Ko-
ściół, na etykę ewangeliczną i ogólnoludzką... 
Niewątpliwie w ogóle „diabeł wstępuje w 
serca wielu" Ks. Arcybiskup Angelo Comastri, 
autor tekstu Drogi Krzyżowej w 2006 r., której 
przewodniczył Benedykt XVI w Koloseum, 
napisał: Zagubiliśmy sens grzechu. Dziś przez 
oszukańczą propagandę szerzy się głupia 
apologia zła, absurdalny kult szatana, szalone 
pragnienie łamania zasad, kłamliwa i pusta 
wolność, która wynosi kaprys, wadę i egoizm, 
ukazując je jako zdobycze cywilizacji (stacja 
III). Wydaje się, że mamy do czynienia z dia-
boliczną pychą, która zamierza zmieść ro-
dzinę (stacja VII). Odmawiajmy codziennie 
modlitwę do św. Michała Archanioła w inten-

cji Ojca Świętego i Kościoła Świętego, w inten-
cji rodzin, dzieci i młodzieży. Św. Michale Ar-
chaniele – módl się za nami.    Ks. Edward Data 

       MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W przyszłą niedzielę (31 III) rozpoczynają 

się w naszej parafii Rekolekcje Wielko-

postne, które poprowadzi ks. kan. dr Kry-

stian Kletkiewicz, dyrektor wydziału dusz-

pasterskiego Archidiecezji Gdańskiej. Plan 

rekolekcji na plakatach i na naszej stronie in-

ternetowej. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielko-

postne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 

7:30, 18:30 i 19.30, a dla dzieci o godz. 

16:30; 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 

17:00. Kazania pasyjne w tym roku głosi 

ks. dk. Maciej Świgoń. 

3. W poniedziałek (25 III) będziemy obcho-
dzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 

Uroczystość ta w Kościele jest przeżywana 
jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obrzęd 

duchowej adopcji dziecka poczętego w na-
szym kościele odbędzie się po każdej Mszy 
Świętej. W tym obrzędzie osoby chętne wy-
rażają swoje postanowienie modlitwy przez 
9 miesięcy prosząc w tym czasie o uratowa-
nie życia dziecka poczętego w łonie matki, 
którego życie jest zagrożone.  
Msze święte w tym dniu o godz.: 7.00, 8.00, 

18.00 i 19.00. 

4. Spotkania w tym tygodniu: 

• dla scholii parafialnej we wtorek (26 

III) o godz. 19.30 w sali parafialnej; 

• Semper Fidelis w czwartek (28 III) o 

godz. 18.30 w zakrystii; 

• klubu seniora w sobotę (30 III) o godz. 

16.30 w sali parafialnej 

5. W poniedziałek (25 III) zapraszamy na 

ostatnią katechezę wielkopostną o dobrej 

spowiedzi na godz. 18.30 do sali parafialnej.  

6. Zapraszamy na godzinki ku czci Św. Mi-

chała Archanioła w piątek 29 (III) o godz. 

17.30 

7. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie 

młodzież, w najbliższy piątek (29 III) na Wie-

czorną Drogę Krzyżową w terenie na wzór 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej przygoto-

waną przez Wspólnotę Akademicką. Do 

przejścia będzie jednak tylko ok. 15 km (nie 

ok. 40 km jak w EDK). Ma być to czas przej-

ścia z Chrystusem ukrzyżowanym w samot-

ności, w ciszy i skupieniu. Ponieważ każdy 

uczestnik otrzyma przygotowane materiały 

potrzebne do przejścia tej Drogi Krzyżowej 

prosimy o wcześniejsze zapisywanie się u ks. 

Adama lub w zakrystii. Zapisy trwają do 

wtorku (26 III). 

8. W każdy czwartek Wielkiego Postu o 

godz. 19.30 na Adorację Najświętszego Sa-

kramentu z Lectio Divina. Będziemy rozwa-

żali Ewangelię z niedzielnej Mszy Świętej i 

ten sposób przygotowywali się do głębszego 

przeżywania dnia świątecznego.  

9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-

dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave Ma-

ria. 

10. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Na-

szych drogich zmarłych: Ks. Jerzego, budow-

niczych i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: 

Maria Fiuczek (l. 79) z ul. Sztormowa, Romu-

alda Bobkiewicza (l. 85) z ul. Pomorskiej, 

Wandę Jagodzińską (l. 84) z ul. Subisława, 

Krystynę Szelińską-Trusilewicz (l. 82) z ul. 

Pomorskiej, których pożegnaliśmy w minio-

nym tygodniu oraz zmarłych z naszych ro-

dzin: wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA 2019 R.  

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

7.00 † Zygmunt Konkol (25. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Tadeusz 

18.00 † Janina, Jerzy, Barbara, Kazimierz, zmarli z rodziny  

19.00 
1) † Franciszek, Łucja, Maria Lewandowscy oraz ich bliskich 
2) † Kazimierz, Aleksandra, rodzice 

WTOREK, 26 MARCA 2019 R. 

7.00 Rez. 

8.00 † Józef, Monika i Zenobia 

18.00 † Zygmunt Konkol (26. Msza święta gregoriańska) 

19.00 † Jarosław w 1. rocznicę śmierci9 R.  

ŚRODA, 27 MARCA 2019 R. 

7.00 † Zmarli: rodzice, dziadkowie, teściowie, rodzeństwo 

8.00 † Zygmunt Konkol (27. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Jan i Marta Kunkel oraz dziadkowie z obojga stron 

19.00 † Zmarli rodzice: Henryk Jaś w 1. rocznicę śmierci, Jadwiga Jaś oraz brat Jerzy   

CZWARTEK, 28 MARCA 2019 R.  

7.00 † Tadeusz w 12. rocznicę śmierci oraz Stanisława (k) Przygoda 

8.00 Za wstawiennictwem św. Rity w intencji Bogu wiadomej 

18.00 
1) † Paweł Kuchto w 8. rocznicę śmierci 
2) † Rodzice z obojga stron, bracia: Józef, Jacek, Paweł 

19.00 
1) † Zygmunt Konkol (28. Msza święta gregoriańska) 
2) † Wojciech Kranich 

PIĄTEK, 29 MARCA 2019 R.  

7.00 † Za przodków 

8.00 O uzdrowienie dla Sławomira Godzkiego 

18.00 
1) † Zygmunt Konkol (29. Msza święta gregoriańska) 
2) † Cecylia 

19.00 † Rodzice z obojga stron, zmarli z rodzin z obojga stron 

SOBOTA, 30 MARCA 2019 R.  

7.00 † Zygmunt Konkol (30. Msza święta gregoriańska) 

8.00 O zdrowie dla Heleny 

18.00 
1) † Irena, Henryk, Ludwika (k), Tadeusz  
2) † Halina i Marian oraz zmarli z rodziny Białobrzeskich i Siwiec 

19.00 O Boże błogosławieństwo dla Pani Moniki w jej przedsięwzięciu 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - REKOLEKCJE 
31 MARCA 2019 

6.30 † Rodzice z obojga stron, Czesław, Gabriela  

8.00 † Bronisław Kalinowski 

9.30 
1) † Jan Lewandowski w 17. rocznicę śmierci  
2) † Ryszard Ślusarz w 1. rocznicę śmierci 

11.00 
Dziękczynna za 80 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF oraz dary Ducha 
Świętego dla Kornelii 

12.30 
1) Za parafię  
2) Dziękczynna za kapłanów i wszystkich, którzy modlili się za Bernadetę w czasie choroby, 
prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski 

14.00 † Marek Wiśniewski w 14. rocznicę śmierci, Feliks, rodzice i dziadkowie z obojga stron 

18.00 † Mieczysław Kołomyjski w 9. rocznicę śmierci oraz dziadkowie i chrzestni z obojga stron  

19.30 † Olga i Michał Zwolińscy oraz Stanisław Romańczyk 
 


