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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 ; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21 

         Jezus powiedział do Nikodema: "Jak 
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 
trzeba, by wywyższono Syna Człowie-
czego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego zbawiony. 
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępie- 

niu; a kto nie wierzy, już został potępiony, 
bo nie uwierzył  w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego. A sąd polega na tym, że 
światło przyszło na świat, lecz ludzie bar-
dziej umiłowali ciemność aniżeli światło: 
bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto 
źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża 
się do światła, aby jego uczynki nie zostały 
ujawnione. Kto spełnia wymagania 
prawdy, zbliża się do światła, aby się oka-
zało, że jego uczynki zostały dokonane w 
Bogu".                                      J 3, 14-21 

KOMENTARZ 

    Dziś przeżywamy niedzielę pod na-
zwą „laetare”. To słowo oznacza ewan-
geliczną radość, przypominającą nam, 
że trud i nawrócenie, jakie podjęliśmy 
nie jest bezcelowe, a nasze mocne posta-
nowienie poprawy ma nas wewnętrznie 
odrodzić i oczyścić, byśmy mogli na 
nowo stanąć przed Bogiem płonąc świa-
tłem Jego łaski. Żeby jednak stać się 
światłem, trzeba najpierw pozwolić, aby 
Słowo i obecność Boga zapłonęły w nas. 
Jesteśmy już trochę dalej niż na pół-

metku w drodze do świąt Wielkanoc-
nych. Trwamy w okresie pokuty, ale nie 
po to, by się umęczać odliczając dni do 
mety, lecz po to, by bardziej poznać to, 
co najbardziej przeszkadza w tym, aby   

Bóg mógł w nas zamieszkać. Tym czymś 
jest prawda i ci, którzy spełniają jej wy-
magania zbliżają się do światła. To ci, 
którzy na serio traktują ewangelię, bę-
dąc wierni swoim ideałom, żyjąc decy-
zją a nie pustą deklaracją. Często nie-
stety wolimy żyć w cieniu, aby nasze 
błędy nie były przejrzyste i widziane 
przez innych. Nie można zrozumieć 
przebaczenia, jeśli człowiek najpierw 
nie uświadomi sobie swojej winy. 
Chrześcijanin nie może kierować się 

tym co inni o nim powiedzą, ale tym ja-
kie zdanie ma o Nim Bóg. Trzeba stanąć 
w świetle swojej słabości i dotknąć się 
ognia Miłosierdzia. Może nas to zaboli, 
ale na pewno postawi na nogi. 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: Za czyją przyczyną Adam i Ewa popełnili grzech pierworodny? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„SŁABOŚCI” 
      Często obecne jest w nas myślenie: 
uczeń Jezusa musi być silnym człowie-
kiem, a co za tym idzie, musi się dużo wy-
silać, pracować nad swoją wolą tak, żeby 
Jezusowi powiedzieć: zobacz, jaki jestem 
mocny, silny i dobry. Jak wiele rzeczy mi 
się udało. Taka postawa szybko doprowa-
dza do faryzeizmu. Do dziś pamiętam roz-
mowę z młodym księdzem, przeżywają-
cym kryzys w powołaniu – skądinąd w se-
minarium był postrzegany jako verus Izra-
elita. To jeszcze jeden dowód, że pozory 
mylą. Wydawał się mocny, a był bardzo 
słabiutki. Zgorszył się, gdy poznał prawdę 
o sobie, że jest słaby. Cechą ucznia Jezusa 
jest słabość, z której został uwolniony. 
Świat dostrzega i kieruje się ku człowie-
kowi młodemu, silnemu, pięknemu, zdro-
wemu i zaradnemu. Natomiast Jezus widzi 
człowieka zupełnie inaczej. On zatrzymuje 
się przy tych, których nie lansuje świat: 
przy słabych, przy tych, którzy mają nieu-
dane życie, którzy ponoszą same klęski. 

 Często ukrywamy prawdę o naszej słabo-
ści, ale słabość jest cechą naszej zranionej 
natury. Doświadczamy słabości nie po to, 
aby nas miały poniżyć, czy upokorzyć, ale 
po to, żebyśmy uwolnieni od nich do-
świadczyli mocy Pana. Bóg nie opuszcza 
nas w naszych słabościach. Nie ma czło-
wieka, który nie ma słabości. Tak jest tylko 
w reklamie telewizyjnej, czy na pierw-
szych stronach czasopism. Tylko gwiazdy 
ekranów nie mają problemów. Ale jak bli-
żej przyglądniemy się ich życiu, to zoba-
czymy: trzecia czy czwarta żona, alkohol, 
narkotyki i tak dalej. Ale zawsze są mocni 
i silni. To jest kłamstwo. Wszyscy jesteśmy 
słabi, ale Jezus nas ze słabości uwalnia. 
Przed święceniami bałem się wchodzić w 
kapłaństwo, czułem się naprawdę słaby, 
ale wtedy Pan Bóg powiedział do mnie – 
nie bój się wystarczy Ci mojej łaski. Muszę 
powiedzieć, że Pan Bóg jest wierny, dla-
tego piszę te słowa jako świadek: nie bój się 
swoich słabości.     Ks. Bohdan Dutko MS 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. We wtorek (13 III) przypada Dzień 
Fatimski. Msza Święta, której prze-
wodniczył będzie ks. kan. Krzysztof 
Mudlaff, dyrektor Zespołu Szkół 
Katolickich im. św. Kazimierza, o 
godz. 18:00. Po Mszy Świętej modli-
twa różańcowa. Całodzienna adora-
cja Najświętszego Sakramentu roz-
pocznie się po Mszy Świętej o godz. 
8:00.  

2. W tym dniu przypada również 5. 
rocznica wyboru papieża Franciszka 
na stolicę Piotrową. Powierzajmy 
Ojca Świętego Bożej Opatrzności 
oraz opiece Matki Najświętszej w 
naszych osobistych modlitwach. 

3. W przyszłą niedzielę (18 III) rozpo-
czynają się w naszej parafii Reko-
lekcje Wielkopostne, które poprowa-
dzi ks. Mateusz Tarczyński. Plan re-
kolekcji na plakatach i na naszej 
stronie internetowej. 

4. Serdecznie zapraszamy na nabożeń-
stwa 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 od-
działu gdańskiego Radia Plus. 

5. Zapraszamy wszystkich, a szczegól-
nie młodzież, w najbliższy piątek 
(16 III) na Wieczorną Drogę Krzy-
żową w terenie na wzór Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej przygotowaną 
przez Wspólnotę Akademicką. Do 
przejścia będzie jednak tylko ok. 10 
km (nie ok. 40 km jak w EDK). Ma 
być to czas przejścia z Chrystusem 
ukrzyżowanym w samotności, w ci-
szy i skupieniu. Ponieważ każdy 
uczestnik otrzyma przygotowane  

materiały potrzebne do przejścia tej 
Drogi Krzyżowej prosimy o wcześniej-
sze zapisywanie się u ks. Adama lub w 
zakrystii. Zapisy trwają do wtorku  
(13III). 
6. Zapraszamy na Mszę świętą z mo-
dlitwą o uzdrowienie przygotowaną 
przez wspólnotę Marana Tha i Od-
nowę w Duchu Świętym w najbliższą 
sobotę (17 III) o godz. 19:00. 

7. Są jeszcze wolne miejsca na piel-
grzymkę samolotową do Ziemi świętej 
w dniach od 20 do 27 V 2018 r. W pro-
gramie: Galilea, Hajfa, Nazaret, Kafar-
naum, Góra kuszenia, Jerycho, Jerozo-
lima, Betlejem. Więcej informacji na 
plakatach i ks. Wojciecha. Koszt 3600 
zł. 

8. Dziękujemy za ofiary złożone dzi-
siaj na tacę, które zostaną przezna-
czone na cele inwestycyjne. 

9. Zachęcamy do zakupu prasy kato-
lickiej: Gość Niedzielny, Niedziela, 
dwumiesięcznika biblijnego Galilea 
oraz biuletynu parafialnego Ave Ma-
ria.  

10. Jest jeszcze dostępny marcowy nu-
mer naszego miesięcznika parafial-
nego “u Pani Fatimskiej”. Naszą ga-
zetkę z wieloma ciekawymi artykułami 
można nabyć w zakrystii i u ministran-
tów przy wyjściu z kościoła. Mini-
malna cena to 2 zł. Serdecznie zachę-
camy. 

11. Naszych drogich zmarłych, Ks. Je-
rzego, budowniczych i dobrodziejów 
naszego kościoła, śp.: Wandę Nadolską 
(l. 95) z ul. Pomorskiej, Marię Wołko-
wicz (l. 85) z ul. Pomorskiej, Aleksan-
drę Grodel (l. 86) z ul. Beniowskiego, 
których pożegnaliśmy w minionym ty-
godniu oraz zmarłych z naszych rodzin 
polećmy teraz Bożemu miłosierdziu: 
wieczny odpoczynek racz im dać Pa-
nie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA 2018 R 

7.00 1) † Stanisława (k) i Józef Wichlińscy oraz rodzicie z obojga stron 
2) † Krystyna Pawłowska w miesiąc po śmierci 

8.00 † Eugeniusz Markiewicz w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Wojciecha z okazji 40. 
rocznicy urodzin 

19.00 † Katarzyna i dziadkowie z obojga storn  

 WTOREK, 13 MARCA 2018 R. – DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
8.00 † Wanda w 22. rocznicę śmierci 

18.00 
1) †  Władysław Malinowski w 8. rocznicę śmierci oraz rodzeństwo 
2) † Mieczysław Kołomysjki w 8. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
3) † Krystyna i Tytus Bienieccy w 21. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 14 MARCA 2018 R. 

7.00 W intencji Ojczyzny i pokoju na świecie 

8.00 
1) † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
2) † Paweł Kin w 1. rocznicę śmierci 

18.00 † Jolanta w 11. rocznicę śmierci, Ryszard w 21. rocznicę śmierci oraz krewni i powinowaci z obojga storn 
19.00 † Jerzy  

 CZWARTEK, 15 MARCA 2018 R. 

7.00 † o. Augustyn Jan Bojakowski w 4. rocznicę śmierci 
8.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity  

18.00 
1) † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
2) † Helena i Lucjan Mikiewicz  

19.00 † Regina w 19. rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 16 MARCA 2018 R. 

7.00 
1) † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
2) † Bernardyna (k) i Edward Hinczewscy 

8.00 
1) † Stefania Miłek w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo 
2) † Eleonora Ochylska  

18.00 † Mieczysław oraz zmarli z rodziny 
19:00 † Brygida Kozłowska  
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 SOBOTA, 17 MARCA 2018 R.  

7.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Józef i Monika 
2) † Henryka (k) Dymarska w 10. rocznicę śmierci oraz bliscy zmarli z obojga storn 

18.00 

1) † Mieczysław Wójtowicz w 3. rocznicę śmierci 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin 
Joanny i Piotra oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

19.00 

1) † Mąż Jerzy w 15. rocznicę śmierci, syn Sławomir w 13. rocznicę śmierci Karwowscy oraz Helena i 
Józef 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin 
Lucyny 

 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 18 MARCA 2018 R. 

6.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Edyty z okazji urodzin i o 
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  

8.00 † Anna i Walerian oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

9.30 † Rodzice: Franciszka (k) i Klemens oraz dziadkowie z obojga storn 

11.00 
† Marian Piechowicz w 15. rocznicę śmierci oraz rodzice: Helena i Stanisłąw Piechowicz oraz Joanna i 
Stanisław Sulej 

12.30 Za Parafię 

14.00 
1) † Kazimierz w 15. rocznicę śmierci oraz Jadwiga i Piotr 
2) † Mariusz w 17. rocznicę śmierci oraz Janina, Czesław oraz zmarli z rodziny Mądrych i Miłosz 

18.00 † Józefa (k) Czerwonka w 13. rocznicę śmierci, Józef Świderski w 17. rocznicę śmierci oraz Józef 
Włodkowski w 1. rocznicę śmierci 

19.30 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
 


