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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

Wj 20, 1-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25 

         Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i 
Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni za-
stał siedzących za stołami bankierów oraz 
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołę-
bie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze 
sznurów, powypędzał wszystkich ze świą-
tyni, także baranki i woły, porozrzucał mo-
nety bankierów, a stoły powywracał. Do tych 
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Za-
bierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli 
sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie". W odpowiedzi zaś na to Ży-
dzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz 
się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?"  

Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świą-
tynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo".  
Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści 
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wznie-
siesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o 
świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, 
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powie-
dział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł 
Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w 
czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu 
uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czy-
nił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego 
siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował ni-
czyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co jest w człowieku.        J 2, 13-25 

KOMENTARZ 

    Dziś mimo trwania Wielkiego Postu, 
Chrystus już mówi o swoim zmartwych-
wstaniu. Nie bezpośrednio wypowiada 
te słowa, ale nawiązuje do Świątyni, 
którą jest gotów w trzy dni zburzyć i od-

budować. Na to oburzają się żydzi, fary-
zeusze i nawet uczniowie, zadając pyta-
nie: Kim Ty jesteś Jezusie, że masz taką 
moc? Pytanie jakie naturalnie wypływa 
z tej ewangelii prowokuje nas do zasta-
nowienia się, czy w nas nie ma pokusy 
siły? Czy nie jest czasem tak, że chcemy 
aby, Kościół był silny, mocny i wyrazi-
sty? Niektórzy mają pretensję do Ko-
ścioła, bo wszędzie na ogół stawia tylko 
nakazy albo zakazy. Często zarzuca się    

mu, że jest oddalony od współczesności 
i powinien iść z duchem czasu, ale nie to 
jest najważniejsze. Najważniejsze w Ko-
ściele jest to, żeby nie postrzegać tego 
wszystkiego w czym jesteśmy przez na-

sze ludzkie oczy i nie patrzeć przez pry-
zmat naszych oczekiwań oraz filtrów 
krytyki. Nic co jest w Kościele, a więc 
żadna Osoba, ani reforma nie zastąpi na-
szego nawrócenia, postu i jałmużny, bo 
to jest sprawa naszej osobistej więzi i   
rozmowy z Bogiem. Często tkwi w nas 
także pokusa, żeby być świetnym czło-
wiekiem. Niestety, ale wszyscy jesteśmy 
słabi. Oby to pozwoliło nam się chwycić 
za rękę Jezusa.                    Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Jak nazywa się część, która do dziś jest pozostałością Świątyni Jerozolimskiej? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„ŚLADY MĘKI” 
      Nasi rodacy, żyjący za granicą, a cza-
sem także pozostający w kraju, lecz odda-
leni od swych rodzinnych stron, coraz czę-
ściej poszukują jakichś śladów po swoich 
przodkach. Zdarza się, że celem poszuki-
wań jest miejsce, gdzie stał rodzinny dom, 
gdzie żyli i pracowali dziadowie lub ro-
dzice. Każdy z nas ma jakieś miejsca ulu-
bione, do których chętnie wraca, czasem 
już tylko w myślach i wyobrażeniach, bo 
wszystko dookoła się zmieniło i przestało 
istnieć. Każdy człowiek pozostawia po so-
bie jakiś ślad. W Wielkim Poście zwracamy 
uwagę szczególnie na ślady Chrystusa w 
Jerozolimie. Oczywiście w tamtych drama-
tycznych dniach nikt nie umieszczał tabli-
czek z napisem, co i gdzie się wydarzyło. 
Przeciwnie, Żydzi i Rzymianie starali się 
zniszczyć wszelkie ślady dotyczące Jezusa. 
Dla uczniów Jezusa najważniejszym miej-
scem był pusty grób i wzgórze ukrzyżowa-
nia – Golgota. Najważniejszą dla świata 
chrześcijańskiego jest „Via Dolorosa” w  

 Jerozolimie. Jest to droga, którą przeszedł 
Jezus z pretorium – dziedzińca sądu – na 
Golgotę – miejsce ukrzyżowania. Preto-
rium znajdowało się na terenie szkoły 
rzymskiej tzw. Antonii, tam gdzie Jezus 
został osądzony i tam na Jego plecy wło-
żono krzyż. Aby odprawić nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, potrzeba pielgrzymom 
ok. 1445 kroków. Obecna trasa nie po-
krywa się w całości z tą czasów Jezusa. Je-
rozolima była wiele razy burzona i odbu-
dowywana, śladów Jezusa trzeba szukać 
kilka metrów w głąb, pod warstwą gruzów 
i ziemi. Dla pielgrzymów z całego świata 
w każdy piątek o godz. 15.00 odprawia się 
uroczyście nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
Natomiast pielgrzymi w mniejszych gru-
pach biorą ze sobą duży drewniany krzyż 
i we własnym zakresie idą tętniącą życiem 
jerozolimską ulicą. Mimo ciągłego ruchu i 
gwaru na trasie, gdzie są sklepy i stragany, 
przejście tej drogi pozostaje wielkim prze-
życiem duchowym. Ks. Henryk Krukowski 

      MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Serdecznie zapraszamy na nabo-

żeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki 
o godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci) 
18:30 i 19:30 (dla młodzieży); 

• Gorzkie Żale – w niedziele 
o godz. 17:00. Kazania pasyjne w 
tym roku wygłosi ks. dr Maciej 
Kwiecień, dyrektor oddziału 
gdańskiego Radia Plus. 

2. Zapraszamy na Mszę Świętą z 
modlitwą o uzdrowienie du-
chowe i fizyczne pod przewod-
nictwem o. Teodora Knapczyka 
we poniedziałek (5 III) o godz. 
18:00. W tym dniu nie będzie 
Mszy Świętej o godz. 19.00. In-
tencja tej Mszy Świętej zostanie 
odprawiona o godz. 18.00. 

• W poniedziałek (5 III) za-
praszany na Adorację Najświęt-
szego Sakramentu z uwielbie-
niem o godz. 20:00 lub po zakoń-
czeniu Mszy z modlitwą o uzdro-
wienie z O. Teodorem. 

3. Msze Święte w tym tygodniu: 

• W intencji dobroczyńców, 
podopiecznych i wolontariuszy 
Parafialnego Zespołu Caritas w 
poniedziałek (5 III) o godz. 18.00. 
Po Mszy Świętej spotkanie w 
sali parafialnej. Zapraszamy 
szczególnie osoby chętne do włą-
czenia się do pomocy w Caritas; 

• Msza Święta zbiorowa za 
zmarłych w czwartek (8 III) o 
godz. 18.00. Intencje można skła-
dać w zakrystii; 

• wiarę, nadzieję i miłość dla 
czcicieli Bożego Miłosierdzia 

• piątek o godz. 19.00. Szcze-
gólnie zapraszamy członków grupy 
Bożego Miłosierdzia; 

• Dla chorych i ich rodzin w 
sobotę (10 III) o godz. 10:00. Po 
Mszy Świętej spotkanie w sali para-
fialnej. 
4. Zespół Szkół Sportowych i 
Ogólnokształcących zaprasza na 
Dzień Otwarty szkoły w sobotę, 10 
III od godz. 10.00 do 14.00. Profile 
sportowe w klasach 0 i I SP to: judo, 
pływanie i gimnastyka.  
5. Zachęcamy do zakupu prasy ka-
tolickiej: Gość Niedzielny, Nie-
dziela, dwumiesięcznika biblijnego 
Galilea oraz biuletynu parafialnego 
Ave Maria.  
6. Jest już dostępny marcowy nu-
mer miesięcznika U Pani Fatim-
skiej. W najnowszym numerze 
znajdują się artykuły: Post, czas po-
kuty i nawrócenia, Asceza, Wywiad 
ze wspólnotą Mocni w Duchu, opis 
życia św. Józefa Bilczewskiego, Re-
likwia korony cierniowej, oraz inne 
ciekawe artykuły i modlitwy. Naszą 
gazetkę parafialną można nabyć u 
ministrantów przy wyjściu z ko-
ścioła oraz w zakrystii. Cena czaso-
pisma to minimum 2 zł. Serdecznie 
zapraszamy do zakupu. 
7.  Naszych drogich zmarłych, Ks. 
Jerzego, budowniczych i dobro-
dziejów naszego kościoła oraz 
zmarłych z naszych rodzin polećmy 
teraz Bożemu miłosierdziu: 
wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 5 MARCA 2018 R 

7.00 † Mieczysława Puchalska w miesiąc po śmierci  
8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska)  

18.00 

1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 
Caritas 
2) † Donata Wawrzyniak w miesiąc po śmierci 
3) † Anna i Czesława (k) w 6. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 WTOREK, 6 MARCA 2018 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego 
dla Piotra z okazji 55. rocznicy urodzin 

8.00 † Eugeniusz Jastrzębski w miesiąc po śmierci 

18.00 † Anna Polak 
19.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

 ŚRODA, 7 MARCA 2018 R. 

7.00 † Maria Magdalena w 1. rocznicę śmierci 

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Janusz Droźdź w 3. rocznicę śmierci 

19.00 † Henryk w 4. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 CZWARTEK, 8 MARCA 2018 R. 

7.00 Dziękczynno-błagalna o uwolnienie z uzależnień Dariusza i jego matki. 

8.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 † Msza święta zbiorowa za zmarłych 

19.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

 PIĄTEK, 9 MARCA 2018 R. 

7.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Antoni i Justyna Ochylscy  

18.00 
1) O Boże błogosławieństwo dla rodziny od strony Jankowskich  
2) † Zmarli rodzice: Anna i Stanisław Wypijewscy oraz dziadkowie z obojga stron 

19:00 
1) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 
2) O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę MBF dla Agnieszki 

 SOBOTA, 10 MARCA 2018 R.  

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 † Rodzice: Marta i Zygmunt Bogdańscy 

18.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

19.00 
† Antoni Rynkiewicz w 2 rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, Agnieszka i 
Wiktoria 

 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 11 MARCA 2018 R. 

6.30 † Teresa i Tadeusz 

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

9.30 † Anna Kołodziejczyk w 4. rocznicę śmierci 

11.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Ani w 14. rocznicę urodzin 

12.30 Za Parafię 

14.00 † Jerzy w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice 

18.00 † Genowefa Gulbińska w 3. rocznicę śmierci 

19.30 † Marek Wiśniewski w 13. rocznicę śmierci, Feliks oraz rodzice i dziadkowie z obojga 
stron 

 


