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ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15; Hbr 5, 7-9; J 3, 14-21 

         Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać 
pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektó-
rzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, po-
chodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili 
go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». 
Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei 
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 
A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła go-
dzina, aby został otoczony chwałą Syn Czło-
wieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w zie-
mię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale je-
śli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto ko-
cha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 
swego życia na tym świecie, zachowa je na ży-
cie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech  

idzie za Mną, a gdzie Ja jestem tam będzie i mój 
sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Oj-
ciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam 
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej go-
dziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę 
godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!" Wtem roz-
legł się głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze 
wsławię". Stojący tłum to usłyszał i mówił: 
"Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił 
do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ 
się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na 
was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 
Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony 
precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyż-
szony, przyciągnę wszystkich do siebie". To 
mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.  

KOMENTARZ 

     Bóg jest Kimś, Kto co jakiś czas stawia 
przed nami takie sytuacje, byśmy na 

nowo mogli zadać sobie pytanie: Kim 
On jest? Pan Bóg jest Tym, który co jakiś 
czas doprowadza nas do takich zdarzeń 
i przeżyć, w których musimy się zgodzić 
na to, że obraz Jego, który nosimy w so-
bie musi zostać zniszczony. My bardzo 
szybko przyzwyczajamy się do bez-
piecznego obrazu Boga i to sprawia, że 
za chwilę się od Niego odwracamy. 
Trudne sytuacje choćby takie jak: utrata 
pracy, niezdanie jakiegoś egzaminu, na-
gła choroba, rozpad jakiejś ważnej dla 

nas relacji sprawiają, że na nowo musi- 

my coś przemyśleć i postawić sobie py-
tania. To są właśnie te chwile, w których 

Bóg pragnie, abyśmy na nowo mogli od-
kryć Kim On dla nas jest. Wszyscy po-
trzebujemy Chrystusa, a nie czegoś czy 
Kogoś, kto będzie nam Go przypominał. 
Bóg chce nas doświadczać zawsze, ale 
codziennie w inny sposób. Nie trak-
tujmy Jego niespodzianek jako dzieł 
przypadku, ale czyńmy z nich okazję do 
poznawania Go codziennie inaczej.  Lu-
dzie potrafią nas zaskakiwać na co dzień 
przez rozmaite zachowania. Wydaje się, 
że ich znamy, lecz często tylko to co 

chcemy w nich znać.          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: Który z proroków zapowiada zburzenie Jerozolimy? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„WIOSENNE PORZĄDKI - REKOLEKCJE” 
      Telewizja czasem pokazuje, jak wyglą-
dają po zimie nasze ulice, a także chodniki, 
skwery i trawniki. Jezdnia popękana, 
pełna dziur, na skwerach i trawnikach po-
rzucone plastikowe butelki, a do tego jesz-
cze psie odchody. Topniejący śnieg odsło-
nił to, co nawarstwiło się przez zimę. Do-
kąd wszystko było przykryte białym pu-
chem wyglądało pięknie, lecz kiedy śniegu 
zabrakło, ukazała się cała prawda o lu-
dziach tam mieszkających i przechodzą-
cych. Trochę to przypomina nasze życie. 
Staramy się pokazać w jak najlepszym 
świetle. Na twarzy pojawia się promienny 
uśmiech, chociaż często nie jest nam do 
śmiechu. Chcemy uchodzić za ludzi szla-
chetnych, prawdomównych, życzliwych 
itd. A tak naprawdę nie zawsze jest to 
zgodne z rzeczywistością. I przychodzi 
taki moment, gdy śniegi stopnieją i odsłoni 
się ta prawdziwa nasza twarz. Najpierw 
zobaczą ją najbliżsi, nie tylko zobaczą, ale 
może boleśnie odczują. Ale my ciągle twie- 

 rdzimy, że wszystko jest w porządku, że 
nie ma nic do poprawienia i sprzątania. Ta-
kim wielkim sprzątaniem są wielkopostne 
REKOLEKCJE. Trzeba powiedzieć jak Syn 
marnotrawny: „Zabiorę się i pójdę do 
mego ojca i powiem: O Boże, o Boże Panie 
mój. Nie pamiętaj, że czasem było źle”. 
Śniegi stopniały i każdy z nas powinien 
dostrzec to, co nawarstwiło się przez okres 
od ostatniej dobrej spowiedzi.  Nie mów, 
że nie ma sensu spowiadanie się i odpra-
wianie rekolekcji, bo znowu będzie to 
samo. A czy jest sens codziennego jedzenia 
lub mycia się? Czy jest sens sprzątania 
mieszkań lub prania? Przecież po pewnym 
czasie wszystko znowu się zabrudzi. Jed-
nak nie rezygnujemy z tych czynności. A 
najwięcej takich starań związanych jest ze 
świętami Wielkanocy czy Bożego Naro-
dzenia. Czystość i porządek w nas samych 
to sprawy najbardziej potrzebne, bo one 
zbliżają nas do Boga i innych ludzi. Ojciec 
czeka!                     Ks. Henryk Krukowski 

  MYŚL NA TYDZIEŃ  



 3 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiaj rozpoczynają się w naszej 

parafii rekolekcje wielkopostne, 
które prowadzi ks. Mateusz Tar-
czyński. 

    Plan rekolekcji: 

• Dzisiaj nauki rekolekcyjne 
podczas każdej Mszy świętej. 
Od poniedziałku do środy:  

• Msze święte z nauką o godz. 
9:00, 18:00; 

• Spowiedź święta od 8:30 i od 
17:30; 

• 19:30 – Msza Święta z nauką 
dla młodzieży; 

• 20:30 – film i spotkanie dla 
młodzieży w sali parafialnej. 

          Dodatkowo: W poniedziałek i 
we wtorek adoracja Najświętszego 
Sakramentu od 07:30 do 9:00 i od 
15:00 do 17:15; 

• W poniedziałek i we wtorek o 
15:00 – koronka do Bożego Miłosier-
dzia; 

• W poniedziałek o 17:15 róża-
niec; 

• We wtorek o 17.15 droga krzy-
żowa. 

2. Serdecznie zapraszamy na nabożeń-
stwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątek o 
godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci) 18:30 i 
19.30.  

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

3. Kandydaci do bierzmowania trwają 
w nowennie do Ducha Świętego 
przed przyjęciem sakramentu bierz-
mowania. Nowenna odbywa się co-
dziennie według ustalonych godzin. 
Serdecznie zapraszamy na uroczy-
stość bierzmowania w czwartek  

(22 III) o godz. 18.00, której będzie prze-
wodniczył ks. bp Wiesław Szlachetka. 
Tego dnia nie będzie Mszy Świętej o 
godz. 19.00. 
4. W poniedziałek (19 III) – obchodzimy 
uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.  

5. Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, 
czyli tzw. Niedziela Palmowa. W piątek na 
godz. 11:00 do sali parafialnej zapraszamy 
wszystkich chętnych do przygotowania 
palm, które będą sprzedawane w przyszłą 
niedzielę. Dochód ze sprzedaży palm zo-
stanie przeznaczony dla potrzebujących 
na godne przeżycie świąt wielkanocnych. 

6. Parafialny Zespół Caritas zaprasza eme-
rytów i rencistów, którzy chcą przekazać 1 
% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej w poniedziałki w godzinach 
16.00-17.30 do sali parafialnej. 

7. Spotkanie dla parafialnej grupy Semper 
Fidelis w najbliższy czwartek 22 III o 
godz. 19.00 w salce ministrantów, nato-
miast dla miłośników Klubu Seniora w 
najbliższą sobotę 24 III o godz. 16.00 w 
salce parafialnej. 

8. Dziękujemy za ofiary złożone w ze-
szłym tygodniu na tacę inwestycyjną. Ze-
braliśmy 11 707. 

9. Ofiary na wystrój Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego można składać do skarbon 
znajdujących się przy wyjściu z kościoła. 

10. Zachęcamy do zakupu prasy katolic-
kiej: Gość Niedzielny, Niedziela, oraz biu-
letynu parafialnego Ave Maria.  

11. Naszych drogich zmarłych, Ks. Je-
rzego, budowniczych i dobrodziejów na-
szego kościoła, śp.: Jadwigę Kazimierczyk 
oraz Adama Jaronia, których pożegnali-
śmy w minionym tygodniu oraz zmarłych 
z naszych rodzin polećmy teraz Bożemu 
miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 19 MARCA 2018 R – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

7.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

9.00 
1) † Paulina w 75. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Marii i Bernarda 
w 1. rocznicę ślubu 

18.00 
1) † Józef i Maria 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i św. Józefa oraz zdrowie dla 
Marioli i Mirosława z okazji rocznicy ślubu 

19.30 
1) † Józefa (k) i Józef Baranowscy oraz dziadkowie z obojga stron 
2) † Józef Sobieszek  

 WTOREK, 20 MARCA 2018 R.  

7.00 † Józefa (k), Zygmunt, Stefan, Jan 

9.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
18.00 † Barbara Markowska w 9. rocznicę śmierci 

19.30 
1) † Waldemar, Bronisława (k), Leon, Jadwiga, Ludwik, Tadeusz 
2) † Marianna Wysocka, ojciec Jan, ksiądz Jan, Edward, Jadwiga i Stanisław Wysoccy 

 ŚRODA, 21 MARCA 2018 R. 

7.00 † Stanisława (k) w 19. rocznicę śmierci oraz Helena i Walenty 

9.00 † Ryszard Zdunek 

18.00 † Jan Szulfer, Elżbieta, Benedykta, Anna, Leon 

19.30 
1) † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 
2) † Mąż Lech Gawęcki w 36. rocznicę śmierci  

 CZWARTEK, 22 MARCA 2018 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Mai z okazji 18. 
rocznicy urodzin 

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Stefan Lament oraz rodzice z obojga stron  
2) † Janina, Stanisław, Maciej Nowak 

 PIĄTEK, 23 MARCA 2018 R. 

7.00 Rodzice z obojga stron, Teresa, Alojzy, Marianna i Józef 

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

18.00 W intencji Bogu wiadomej 

19:00 
1) † Anna Straszewicz w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron  
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Agnieszki  

 SOBOTA, 24 MARCA 2018 R.  

7.00 † Janina, Jerzy, Barbara, Kazimierz oraz zamarli z rodziny  

8.00 
1) †  Franciszek, Gertruda, Kazimierz oraz zmarli z rodziny Zoszczak i Litwin  
2) † Janina Łukasik w 2. rocznicę śmierci oraz Wacław Andrukiewicz w 5. rocznicę śmierci 

18.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

19.00 † Irena, Stanisław Wojciechowscy oraz Regina i Kazimierz Jagodzińscy 

 NIEDZIELA PALMOWA, 25 MARCA 2018 R. 

6.30  

8.00 † Jadwiga Zwiefka (Msza święta gregoriańska) 

9.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Teresy z okazji 86. 
Rocznicy urodzin 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Mai z okazji 
imienin  

12.30 Za parafię  

14.00 † Franciszek, Łucja, Maria Lewandowscy oraz bliscy ich rodzin  

18.00  

19.30 † Halina, Marian oraz zmarli z rodziny Białobrzewskich i Siwiec 
 


