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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(Syr 27, 4-7); (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16); (1 Kor 15, 54b-58); (Flp 2, 15d. 16a); (Łk 6, 39-45); 

     Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 
"Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? 
Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie prze-
wyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu 
to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie do-
strzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mó-
wić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę 
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy 
sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku,  

usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przej-
rzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie 
ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, 
ani też drzewa złego, które by dobry owoc wyda-
wało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde 
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka je-
żyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z do-
brego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfi-
tości serca mówią jego usta".                Łk 6, 39-45 

KOMENTAZ 
        Ewangelia zawsze zaskakuje w pro-
zie i detalach życia. Jak łatwo wejść w tory 
myślenia innych. Gdyby oni w końcu 
zmienili swoje myślenie i zaczęli myśleć 
tak jak my myślimy. Gdyby rozpoznali 
swoje błędy ten świat byłby znacznie 
piękniejszy, moglibyśmy się lepiej doga-
dać. Gdyby nam się udało pousuwać 
wszystkie drzazgi, które wystają z ich 
oczu, to funkcjonowałoby się znacznie 
prościej. Zmiana świata i ludzi wokół nas 
zaczyna się od naszego serca. Najpierw 
trzeba samemu pousuwać belki z moich 
oczu, które nie pozwalają mi widzieć w 
prawdzie tych, których spotykam. Chry-
stus przyszedł zbawić grzeszników, spo-
śród których ja jestem pierwszy. Jednak 
często wybielamy się i tak łatwo uspra-
wiedliwiamy przez naiwne patrzenie w 
lustro siebie, w którym nie widać odbicia 
prawdy o nas. Wszelkie błędy staramy się  

zasłaniać kamuflażem, bądź pewną racjo-
nalizacją swoich zachowań. Nawrócenie, 
nie dokona się, jeśli najpierw nie spotka 
się z grzesznym i prawdziwym odbiciem 
naszego serca. Żeby zobaczyć prawdzi-
wego człowieka, trzeba najpierw pozbyć 
się złudnych projekcji o nim. Belka nie 
tylko może  przysłaniać jego, ale także ob-
raz Boga. Trzeba zacząć od poznania i za-
akceptowania siebie, gdyż tylko pełne 
godności i miłości traktowanie siebie, wa-
runkuje takie samo odniesienie do in-
nych. Ograniczone pole widzenia nie daje 
nam wyczerpującego spojrzenia na rze-
czywistość. Więc ile razy będziemy wy-
bierać się, by sądzić drugiego człowieka i 
wydłubywać drzazgi z jego oczu, nie za-
pomnijmy o swoim podziurawionym 
sercu, bo Pan przyszedł zbawić grzeszni-
ków wszystkich, spośród których ja je-
stem pierwszy.                        Ks. Wojciech 
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CZY TU MIESZKA MIŁOSIERDZIE? 
       Pewnego Ojca pustyni spytał młodzieniec: „Jak osiągnąć pokorę?” Starzec odpowiedział: „Spójrz na swoje 
ręce: kradłeś, spójrz jeszcze raz: znowu kradłeś, znowu kradłeś. Może w ten sposób zdasz sobie sprawę, że 
nie tutaj powinieneś być, powinieneś być w więzieniu”. Inny Ojciec pustyni opowiada, że jakiś młodzieniec 
chodził od mnicha w potwornej spiekocie. Przyszedł do groty pewnego starca, a ten ze środka zapytał: „Czego 
chcesz?: Młodzieniec odpowiedział pytaniem: „Czy tu mieszka miłosierdzie?” Na to starzec: „Coś powie-
dział?” – „Czy tu mieszka miłosierdzie Chrystusa?” Na to starzec wziął swój worek i mówi do młodzieńca: 
„Chodźmy go szukać”. Porzuca wszystko i razem idą szukać miłosierdzia Chrystusa. Idźmy za nimi… aby 
odnaleźć nasze DNA.                                                                                                                             Autor nieznany 

CZEGO SZUKASZ?  

     Wszedłem do księgarni w jednym z 
gdyńskich centrów handlowych w poszuki-
waniu inspiracji, bo pieniędzy na zakupy nie 
miałem. Stanąłem przy półce z literaturą 
polską, myśląc o tym, jaka książka najbar-
dziej ucieszyłaby koleżankę z pracy. Ostat-
nio czytała „Kiedy płaczą świerszcze” Char-
lesa Martina. Może jej kupić kolejną Jego 
opowieść? Moje rozmyślania przerwała eks-
pedientka. Szuka pan książki na prezent? – 
Tak – odpowiedziałem, chociaż nie był to 
główny cel mojego szarogęszenia się między 
półkami. Dla kobiety czy mężczyzny? – za-
pytała jak sprzedawczyni w sklepie odzieżo-
wym. Dla kobiety. Młodej czy starszej? – 
kontynuowała swój wywiad. Wydawało mi 
się, że jeśli odpowiem „dla młodej”, pokaże 
mi coś w kolorowej okładce ze złoconymi li-
terami i namalowanym serduszkiem. A jeśli 
powiem „dla starszej”, wyjmie z półki wolu-
min o stonowanych kolorach i beznamięt-
nym tytule. Postanowiłem jej udzielić 
wszystkich informacji, o jakie zwykle pytają 
ekspedientki mężczyznę kupującego spód-
nicę na imieninowy prezent córki. Dla dzie- 

wczyny w wieku 35 lat, wzrostu 165 centy-
metrów. Inne wymiary to 90-72-96. Zapako-
wać w różowy papier ze wstążeczką. Pa-
trzyła na mnie przez chwilę, nie wiedząc, 
czy się zaśmiać, czy obrazić. Dodałem więc 
szybko. – Żartowałem. Szukam po prostu 
dobrej, wartościowej książki. Takiej uniseks. 
– No wie Pan, ludzie kupują na prezent coś, 
co pasuje do wieku i płci. Rozmiary i wartość 
nie grają tu roli. Przyjdę z koleżanką, to 
sama przymierzy – pociągnąłem ironicznie i 
oddaliłem się w kierunku stoiska z lodami, 
aby kupić dużego, śmietankowego loda dla 
dojrzałego mężczyzny, średniego wzrostu. 
Czego szukacie? Czego szukasz w Kościele? 
Czego szukasz w prasie i telewizji, czego 
szukasz w muzyce i sztuce, czego szukasz na 
spacerze, a czego w pracy? Czego szukasz w 
przyjacielu, czego w mężczyźnie, a czego w 
kobiecie? Czego szukasz w sobie? Czego po-
szukujesz w samotności, w codzienności, 
modlitwie, na przyjęciu, w gwiazdach, w 
księdzu, w rodzicach. Czego szukasz w Bi-
blii, na spotkaniu modlitewnym, w lesie, gó-
rach czy nad morzem? O. Wojciech Żmudziński SJ 

         MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:  

• W poniedziałek (4 III) Święto św. Kazimierza 

Królewicza; 

• Środę Popielcową (6 III).  

Otwiera ona szczególny czas Wielkiego Postu. Msze 

Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 18.00 i 

19.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę 

pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W 

kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego 

smutku, żałoby. Wielki Post – czas pokuty, postu, wy-

rzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, 

ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie rado-

snych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, pole-

gający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i 

spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozo-

stałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten 

post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczę-

ciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy 

także do czynnego włączenia się w ten wielki akt po-

kutny, na miarę ich możliwości.  

Jednym ze sposobów realizacji pokuty jest praktykowa-

nie jałmużny wielkopostnej, dlatego też będzie można 

otrzymać skarbonki, które mają przyczynić się do prak-

tykowania jałmużny wielkopostnej przez całą rodzinę. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: 

• 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. Kaza-

nia pasyjne w tym roku wygłosi ks. dk. Maciej 

Świgoń. 

3. Msze święte w tym tygodniu: 

• W intencji dobroczyńców, podopiecznych i 

wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas - w 

poniedziałek (4 III) o godz. 18.00. Po Mszy świętej 

spotkanie w sali parafialnej; 

• O powołania kapłańskie w czwartek (7 III) o 

godz. 18.00 z racji I czwartku miesiąca. Przed 

Mszą świętą, o godz. 17.00 Wystawienie Najświęt-

szego Sakramentu i modlitwa o powołania; 

• Dla chorych i ich rodzin w sobotę (9 III) o godz. 

10.00. Po Mszy świętej spotkanie w sali parafial-

nej. 

4. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu 

z uwielbieniem w poniedziałek (4 III) na godz. 20:00 do 

kaplicy MBF. 

5. Spotkania w tym tygodniu:  

• Próba scholi we wtorek (5 III) o godz. 19.30 w 

salce młodzieżowej; 

• Młodzieży z gimnazjum, szkoły podstawowej 

klas VII-VIII, liceum w ramach grupy młodzie-

żowej w środę (6 III) o godz. 19:40 w kaplicy 

MBF; 

• Duszpasterstwa Akademickiego w piątek (8 III) 

o godz. 20:30 w salce młodzieżowej. Duszpaster-

stwo zaprasza nowych członków – studentów i 

młodzież pracującą; 

• Wspólnoty Dzieci Maryi w sobotę (9 III) o godz. 

10:00 w sali parafialnej; 

• Ministrantów i aspirantów w sobotę (9 III) o 

godz. 11:00 w zakrystii. 

6. W poniedziałki: 11, 18 i 25 marca zapraszamy na ka-

techezy wielkopostne o dobrej spowiedzi na godz. 18.30 

do sali parafialnej. Katechezy mają na celu pogłębić wie-

dzę w celu zrozumienia sensu sakramentu pokuty i po-

jednania. Mają również pomóc w rozeznawaniu grze-

chów i pomóc w dobrym przeżywaniu i wykorzystywa-

niu sakramentu spowiedzi. Katechezy poprowadzi ks. 

Andrzej. 

7. Emerytów i rencistów, którzy chcieliby przekazać 1 

% na Caritas, zapraszamy w poniedziałki do sali para-

fialnej od godz. 16.00 do 18.00. Przypominamy, iż podat-

nicy, którzy w ubiegłym roku dokonali odliczenia 1 %, 

nie muszą składać PITu w tym roku. 

8. Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę (10 III) 

będą przeznaczone na cele inwestycyjne.  

9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, Nie-

dziela, biuletyn parafialny Ave Maria. 

Jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika u Pani 

Fatimskiej. W marcowym numerze znajdują się takie ar-

tykuły jak: Atrybuty czterech ewangelistów, Cudowne 

schody św. Józefa, Włócznia przeznaczenia oraz o Apo-

stolacie Margaretka. Naszą gazetkę parafialną można 

nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła oraz w za-

krystii. Cena czasopisma to minimum 2 zł. Serdecznie 

zapraszamy do zakupu. 

10. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Naszych dro-

gich zmarłych: Ks. Jerzego, budowniczych i dobrodzie-

jów naszego kościoła oraz zmarłych z naszych rodzin: 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 4 MARCA 2019 R. 

7.00 † Zygmunt Konkol (4. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Kazimierz Warzyński w 3. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

18.00 
1) W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, łaskę wiary, nadziei i miłości dla Mai w 13. 
rocznicę urodzin i Tomasza w 47. rocznicę urodzin. 

19.00 † Teresa Sobieszek w 4. rocznicę śmierci i Mieczysław 

WTOREK, 5 MARCA 2019 R.  

7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Kazimiery w 70. rocznicę urodzin i z okazji imienin 

8.00 † Zygmunt Konkol (5. Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) Rez. 
2) † Tadeusz i Teresa Grzyb  

19.00 † Maria Szajda Wołkowicz w 1. rocznicę śmierci A, 27 LUTEGO 2019 R.  

ŚRODA, 6 MARCA 2019 R.  
ŚRODA POPIELCOWA 

7.00 † Franciszek, Joanna Strzeleccy  

8.00 † Władysław Fijałek oraz zmarli z rodziny  

9.00 † Bronisław Niewola i Marian Nowakowski 

17.00 † Zygmunt Konkol (6. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Anna Polak 

19.00 † Emil Gazda w 3 miesiące po śmierci (od bratanka Jana z rodziną)  

CZWARTEK, 7 MARCA 2019 R.  
I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 † Zygmunt Konkol (7. Msza święta gregoriańska) 

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

18.00 
1) O powołania kapłańskie 
2) † Henryk Karlikowski w 5. rocznicę śmierci 

19.00 † Janusz Drożdż w 4. rocznicę śmierci 

PIĄTEK, 8 MARCA 2019 R.  

7.00 O łaskę zdrowia, opiekę MBF i Boże błogosławieństwo dla Pawła 

8.00 † Zygmunt Konkol (8. Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Ojciec Jan Kozłowski 
2) † Anna, Czesława (k) w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 
1) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 
2) † Teściowa Julia w 20. rocznicę śmierci, teść Antoni i szwagier Andrzej oraz zmarli z rodziny Gosków 

SOBOTA, 9 MARCA 2019 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF  i zdrowie dla Kazimierza Jerenkiewicza z 
okazji 99. rocznicy urodzin 

8.00 † Wojciech Łukasiak w 2. rocznicę śmierci 

18.00 † Jerzy w 16. rocznicę śmierci, Sławomir w 14. rocznicę śmierci, teściowie: Helena i Józef Karwowscy 

19.00 † Zygmunt Konkol (9. Msza święta gregoriańska) 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
10 MARCA 2019 

6.30 † Ewa i Janina 

8.00 † Helena i Lucjan  

9.30 † Anna Kołodziejczyk w 5. rocznicę śmierci, Janusz i rodzice z obojga stron  

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Ani w 15. 
rocznicę urodzin 

12.30 Za parafię 

14.00 † Stanisława (k), Józef Michlińscy i rodzice z obojga stron 

18.00 † Wanda Rosinka w 2. rocznicę śmierci 

19.30 † Zygmunt Konkol (10. Msza święta gregoriańska) 
 


