
 W tę niedzielę przyglądamy się trzem obrazom – płomienia, skały i figowca. Księga Wyjścia 
zawiera niezwykły opis ukazania się Boga Mojżeszowi „w płomieniu ognia, ze środka krzewu”. Bóg 
zaskakuje Mojżesza – zarówno sposobem, w jaki się ukazuje, jak i wybraniem do misji wyzwole-
nia Izraela z egipskiej niewoli. Bóg daje mu jednak zapewnienie o tym, że go nie opuści: „JESTEM,  
KTÓRY JESTEM”. To zapewnienie jest zarazem Jego Imieniem.
 I rzeczywiście, Bóg nie opuścił swojego ludu podczas wędrówki przez pustynię. Towarzy-
szył im obłokiem, manną, przepiórkami, wodą ze skały... Św. Paweł widzi w tych znakach zapowiedź 
Kogoś, kto jest namacalnym dowodem na to, że Bóg jest ze swoim ludem – Jezusa: „Pili zaś z towarzy-
szącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus”.
 Fragment z Ewangelii wg św. Łukasza spina te obrazy w przypowieści o figowcu, który nie 
wydał owocu. Właściciel chce go wyciąć. Za drzewem wstawia się jednak ogrodnik, który decyduje 
się podjąć próbę uratowania go – chce je okopać i nawieźć. Tym drzewem jesteśmy my, jeśli nie korzy-
stamy z Bożej łaski, bo tylko „drzewo zasadzone nad płynącą wodą (...) wydaje owoc w swoim czasie” 
(por. Ps 1,3). Ogrodnikiem zaś jest Chrystus.
 W Wielkim Poście podejmujemy wyrzeczenia i duchowe ćwiczenia mające nas uczynić 
podobnymi do Chrystusa. Na ten trud Bóg daje nam łaskę swojej stałej obecności, z której możemy 
czerpać siły. I nawet jeśli coś się nie powiedzie, jeśli nie wydamy oczekiwanego owocu, On okopie nas 
i obłoży nawozem zbawczego wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
Wj 3,1-8a.13-15; Ps 103,1-4.6-8.11; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9    

 W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu 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, że 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 większymi 
winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.
 I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo fi-
gowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 
drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on 
mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
4 MARCA

ŚWIĘTY KAZIMIERZ, KRÓLEWICZ 
 Urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spo-
śród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza Nie-
miec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467 r. 
król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, 
kanonika krakowskiego, który aż do XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski. „Był 
młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” - zapisał Długosz 
o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli synów królewskich dołączył znany humanista, 
Kallimach (Filip Buonacorsi). Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali wszechstronne 
wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej.
 W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W 
tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi 
Korwinowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na tę propozycję. 
Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci 
jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgier-
skiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia.
 Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, 
wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał 
go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako 
namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem du-
chowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go 
gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza, król przybył do Grodna. Właśnie 
tam, „opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu 



Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26” napisał ks. Piotr Skarga. 
Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, która od tej pory 
stała się miejscem pielgrzymek. W 1518 król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza, wy-
słał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Leon X na początku 1520 r. 
wysłał w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku 
czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w 
1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupo-
wi płockiemu, Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i wszystkie jego 
dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania, uwieńczone nową 
bullą wydaną przez Klemensa VIII 7 listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Le-
ona X, którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum.
 Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało znaleziono 
nienaruszone mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował 
się tekst hymnu ku czci Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia każdego sław Maryję), którego 
autorstwo przypisuje się św. Bernardowi (+1153). Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz 
złożył ślub dozgonnej czystości. Miał też odrzucić proponowane mu zaszczytne małżeństwo 
z córką cesarza niemieckiego, Fryderyka III.
 Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. W 1636 r. 
przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmun-
ta III i Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry wileńskiej do kościoła świętych 
Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze.
 Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest także 
głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu św. 
Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś sprzedawano także lecznicze 
zioła (odpustowy jarmark zwany Kaziukami). W 1948 r. w Rzymie powstało Kolegium Li-
tewskie pod wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius XII ogłosił św. Kazimierza 
głównym patronem młodzieży litewskiej. W 1960 r. Kawalerowie Maltańscy obrali św. Kazi-
mierza za swojego głównego patrona; otrzymali wówczas część relikwii Świętego.

Źródło: brewiarz.pl 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa 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 głosi w tym roku  
ks. kanonik Rafał Dettlaff, kanclerz Kurii Metropolitalnej.

2. W Wielkim Poście zachęcamy do podjęcia osobistych postanowień i umartwień. Pod chó-
rem wyłożona jest Księga Abstynencji, do której można wpisać się, deklarując czas własnej 
abstynencji.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne marca:

• I czwartek miesiąca- Msza Św. za kapłanów i o powołania kapłańskie o godz. 16:00;
• I piątek miesiąca- spowiedź od godz. 7:00 i od godz. 16:00, Msza Św. dla dzieci  

o godz. 17:00, comiesięczna adoracja wynagradzająca NSPJ po drodze krzyżowej  
o godz. 19:30 zakończona Mszą Św. o godz. 22:00;

• I sobota miesiąca- różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 
7:30, Msza Św. wynagradzająca o godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie rozważanie.

W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
4. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:

• kandydaci do bierzmowania- we wtorek (I grupa) i w piątek (II grupa) o godz. 16:30;
• dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.-w środę o 15:30 i 17:00 w salce. Spotka-

nie dla rodziców tych dzieci w czwartek o godz. 19:30 w kaplicy MBF.
5. Pragniemy przypomnieć, że osoby, które chciałyby włączyć się w dzieło realizacji korony 
dla figury Matki Bożej, mogą zgłaszać się w zakrystii. Z góry dziękujemy za każdy dar serca!
6. Parafialny Zespół Caritas służy pomocą w odliczaniu 1% podatku dochodowego na 
rzecz Caritas podczas dyżuru w poniedziałki w godzinach 16:00-17:30. Oferta pomocy skie-
rowana jest do emerytów i rencistów.
7. Kończy się powoli III Parafialny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Chwała Boża w 
architekturze”. Prace konkursowe prosimy przynosić do zakrystii lub biura parafialnego do 
29 lutego. Rozwiązanie konkursu 10 kwietnia 2016 r.
8. W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia zapraszamy na 12-dniową pielgrzymkę do Włoch 
w dniach 3-14 września br. W programie: Wenecja, Padwa, Loreto, Lanciano, Monte San 
Angelo, San Giovanni Rotondo, Neapol, Pompeje, Monte Cassino, Rzym, Cascia i Mariazell. 
Koszt pielgrzymki: 900 zł + 385 €. Zapisy w zakrystii lub u ks. Adama.

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  29 lutego 2016 r.
7.00 + Bronisław Kalinowski
9.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 26)

18.00 Dziękczynna z okazji 20. urodzin Aleksandra (on) z prośbą o opiekę MBF, dary 
Ducha Św., Boże błog. i prowadzenie w życiu

20.00 1) + Zenon Klimczyk (greg. 8)
2) + Eleonora Sygit (m-c po pogrzebie)



WTOREK   1 marca 2016 r.
7.00 + Zenon Klimczyk (greg. 9)
9.00 + Genowefa Gulbińska (1. r. śm.)
18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla syna Pawła z rodziną
20.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 27)

ŚRODA    2 marca 2016 r.
7.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 28)
9.00 ++ Leon Darga (2. r. śm.) oraz zmarli rodzice

18.00 1) + Ewa Chramiec
2) + Krystyna Sapko (1. r. śm.)

20.00 + Zenon Klimczyk (greg. 10)
CZWARTEK    3 marca 2016 r.

7.00 + Danuta (18. r. śm.)
8.00 W pewnej intencji
16.00 O powołania kapłańskie

18.00 1) + Mieczysław Kruszewski (greg. 29)
2) + Zenon Klimczyk (greg. 11)

19.00 O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MBF dla ks. Tomasza Koszałki z okazji uro-
dzin
PIĄTEK  4 marca 2016 r.

7.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 30)

8.00
1) Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je 
w Najświętszym Sakramencie
2) + Kazimierz Warzyński

17.00 ++ Elżbieta Antosik (19. r. śm.) oraz rodzice: Julia i Władysław
18.00 ++ Kazimiera i Stanisław Wrześniowie
19.00 + Zenon Klimczyk (greg. 12)

SOBOTA  5 marca 2016  r.
7.00 + Eugenia (ona) Kondratowicz (14. r. śm.)
8.00 Msza wynagradzająca
18.00 + Zdzisława Szatanek
19.00 + Zenon Klimczyk (greg. 13)

NIEDZIELA   6 marca 2016 r. 
6.30 + Zenon Klimczyk (greg. 14)
8.00 Żywy Różaniec
9.30 + Anna Polak
11.00 + Marian Gosztyła (2. r. śm.)
12.30 ++ Anna (4 r. śm.) oraz Czesława (ona) (4. r. śm.)
14.00 ++ Marianna i Jan Porzucowie oraz rodzice z ob. stron
18.00 + Jan Drożdż (1. r. śm.)
19.30 Za parafię



CHRZEŚCIJAŃSKI POST 
 W okresie Wielkiego Postu Kościół, idąc śladem swej długiej tradycji, nawołuje 
do zwrócenia większej uwagi na trzy chrześcijańskie działania: post, modlitwę i jałmuż-
nę. To dzięki nim chrześcijanie mogą powrócić do prawdziwego źródła swej tożsamości, 
tzn. do bycia z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Post wydaje się być duszą tych trzech. 
Potwierdzają to również Ojcowie Kościoła. Oczywiście post nie jest właściwy tylko okre-
sowi Wielkiego Postu, ale całego życia chrześcijańskiego, jednak dopiero w perspekty-
wie wielkopostnej można zauważyć lepiej jego wymowę. Ma on swe korzenie w tradycji 
żydowskiej i przykładzie samego Chrystusa, a jako forma duchowego uleczenia przyjęła 
się w praktyce Kościoła, stanowiąc swoisty skarb autentycznego wzrostu duchowego i 
powrotu do Bożego źródła.

NA TLE INNYCH RELIGII 
 Biorąc pod uwagę fakt, że Bóg działając w człowieku buduje na jego ludzkiej 
naturze, nie zmieniając jej lecz raczej uszlachetniając, trzeba zauważyć na podstawie 
historii kultury, że już w naturalnych religiach i kulturach świata człowiek doceniał war-
tość postu. W kulturach antycznych post w charakterze różnych form ascetycznych był 
sposobem zdobywania prawdziwej wolności i duchowej radości. Oczywiście najczęściej 
występował on w atmosferze religijnej. Antyczni Grecy pościli w okresach misteriów 
eluzyjskich i z okazji uroczystości w świątyniach. Egipcjanie pościli powstrzymując się 
od spożywania mięsa i wina podczas misteriów bogini Izydy. Rzymianie też znali posty 
publiczne o charakterze religijnym. Podobnie było w kulturach konfucjańskiej i aztec-
kiej. Post przetrwał do dzisiaj w prawie wszystkich religiach i kulturach świata. W bud-
dyźmie i hinduiźmie stanowi jedną z podstaw drogi ascezy, czyli zdobywania wolno-
ści ducha. Islam zobowiązuje swoich wyznawców do całomiesięcznego postu podczas 
Ramadanu, nakazując powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu 
słońca. Post ma tu rangę jednego z filarów islamu, jako czynnika duchowej i cielesnej 
ascezy, a także pokuty i miłości do Allaha. Judaizm też znał post. Prawo nakazywało 
pościć raz w roku podczas święta Yom Kippur, który był dniem zadośćuczynienia za 
grzechy ludu. W tej perspektywie i na podstawie innych podobnych przykładów z Biblii 
post przybrał charakter pokutny i miał prowadzić do nawrócenia.

JEZUS CHRYSTUS TEŻ POŚCIŁ
 Na tym tle rodzi się pytanie: Czy Jezus Chrystus pościł? Oczywiście, że pościł, 
na co nie raz wskazuje Pismo Święte. Ale po co pościł? Skoro nie miał grzechu, nie 
musiał pokutować i się nawracać? Oczywiście, że nie. Jezus pościł 40 dni na pustyni 
przygotowując się do swojej publicznej misji. Pierwszorzędnym czynnikiem postu było 
duchowe ćwiczenie, by być bardziej dyspozycyjnym do rozpoznania i pełnienia woli 
Bożej. Pokusy na pustyni, jakie Jezus przeżywał upodabniając się tym do każdego z nas, 
są wyraźnym przypomnieniem, że na tym świecie są ważniejsze rzeczy od jedzenia i 
picia. I to jest również główne znaczenie postu chrześcijańskiego: wzmacniać ducha w 
drodze do Boga, pozbywając się przywiązań doczesnych nie mających z Nim ściślejszego 
związku. Dyspozycyjny względem Boga charakter postu Jezusa był też dlatego zawsze 
złączony z modlitwą. Często widzimy Jezusa modlącego się przed podejmowaniem waż-
niejszych wyzwań życiowych. Modlitwa ta była zawsze złączona z postem, który czasem 
polegał też na nocnym czuwaniu, czyli na odbieraniu sobie snu. W ten sposób Jezus 



wzmacniał swego ducha, odczytując wolę Bożą. Oddając z kolei swoje życie na krzyżu 
stał się przykładem prawdziwej jałmużny, czyli służenia swoim życiem innym.

POST CHRZEŚCIJAN
 Podobną rolę w atmosferze modlitwy i jałmużny post odgrywa u chrześcijan. 
Jest on przede wszystkim czynnikiem wzrostu duchowego w łasce Jezusa Chrystusa. 
Wiemy to na podstawie dyskusji z faryzeuszami, którzy swego czasu zarzucili Jezusowi, 
że zarówno On sam, jak i Jego uczniowie, nie pościli. Wtedy Chrystus miał odpowie-
dzieć, że panna młoda nie potrzebuje pościć, skoro Pan Młody jest z nią. Przyjdzie jed-
nak czas, że zabiorą jej Pana Młodego i wtedy zacznie pościć (Mk 2,19-20). Pan Młody 
został zabrany podczas męki, śmierci i zmartwychwstania, odkąd dla chrześcijaństwa 
rozpoczął się czas duchowego ćwiczenia w Chrystusowej łasce. Chrześcijanie poszczą, 
by rozwijać swoje życie duchowe i wzrastać w łasce Bożej, tzn. być bliżej Boga w Chry-
stusie. Post przybiera swoją szczególną skuteczność wespół z modlitwą, w której zda-
jemy się całkowicie na działanie woli Bożej. Przykład tego mamy w wypędzeniu złe-
go ducha przez Jezusa, którego nie mogli przegonić apostołowie, ponieważ brakowało 
im większej dyspozycyjności dla Boga, czyli modlitwy i postu (Mk 9,28-29). Pod tym 
względem można uważać, że post jest tym dla ciała, czym modlitwa dla ducha; albo, że 
post jest modlitwą ciała. Tak też odczytywali post pierwsi asceci chrześcijaństwa, a póź-
niej zakonnicy i mnisi Kościoła. Piętnując wszelkie nadużycia historii w tym względzie, 
post traktowali jako formę duchowego wzrastania w łasce Boga: wypleniania złych wad 
i ćwiczenia się w cnotach chrześcijańskich poprzez umartwianie ciała. W perspektywie 
naszej grzeszności ma on również charakter pokutny i zadośćuczynny, co widać wyraź-
nie w okresie Wielkiego Postu, ale ostatecznie jest on zawsze drugorzędny w stosunku 
do zjednoczenia w łasce z Bogiem.

Źródło: opoka.org.pl
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