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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z Ewangelii wg św. Marka (J 2,13-25)
„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do
Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali
woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami
bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków,
powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd,
a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie
Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom
Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź:
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do
Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w
przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus”.
Atmosfera świątyni karmi nas ciszą i
pokojem. Inaczej jest na targowisku.
Przede wszystkim mozaika dźwięków.
Ludzie nie tylko mówią, ale wręcz
krzyczą. Słychać gdakanie, pianie
kogutów, szczekanie psów i mnóstwo
innych odgłosów. Połączenie tych dwóch
miejsc w jedno nie jest ani mądre, ani
możliwe.
Znaleźli się jednak tacy, którzy pewne
usługi chcieli wprowadzić do krużganków
świątyni jerozolimskiej. Od czego
zaczęli? Może od monet, potem były
gołębie, baranki i wreszcie odważyli się
wprowadzić woły. Cicho, spokojnie i

doszli do tego, co było w ich planach.
Raptem pojawił się ktoś, kto to wszystko
burzy i nazywa rzeczy po imieniu. Tym
kimś był Jezus.
PANIE JEZU, SPRAW, ABY W NASZYCH
SERCACH NIE BYŁO TARGOWISKA,
GDZIE ZACZNIEMY PRZELICZAĆ,
ODLICZAĆ I HANDLOWAĆ ZAMIAST
DZIĘKOWAĆ ZA TO, CO OTRZYMALIŚMY
W DARZE OD BOGA. BROŃ PANIE
WSZYSTKICH ZAJMUJĄCYCH SIĘ
HANDLEM PRZED POKUSAMI SZYBKICH I
NIEUCZCIWYCH ZYSKÓW.
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PONIEDZIAŁEK – 9.03.2014
7.00 - Za + siostrę Stefanię w 7 rocz. , ++ rodziców Magdalenę i Alojzego Jacheć i + Jana Gawrońskiego.
18.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, + siostrę, braci, ++ z rodziny Skoniecznych.
- Za + ojca Bolesława w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 10.03.2015
7.00 - Za + ojca Mariana, + mamę Zofię, + brata Romana i bratową, + męża Jana, syna Mariana, wnuczkę
Izabelę, + Witolda i Hansa, Stanisława i Marię Janik, ++ z pokrew. i d. w c.
18.00 - Za + mamę Ingę Grzesik, siostrę Hankę, męża Herberta, szwagra Jana i ++ z rodziców Helenę i Teofila
Pawełek.
- Za + mamę Janinę Sowińską w r. śm., ojca Stefana, ++ teściów Annę i Franciszka Dubaj i ++ z rodz.
ŚRODA – 11.03.2015
7.00 - Za + Mieczysława , ++ rodziców, dziadków i dusze w czyśćcu.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Huberta oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + brata Andrzeja w kol. rocz. śm., + ojca Józefa z ok. im.
CZWARTEK – 12.03.2015
7.00 - Za + mamę Agnieszkę i ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + Kazimierę Lelicką w 30 dzień po śmierci.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kolejnej rocz. urodzin Jolanty oraz o błog. dla rodziny.
PIĄTEK – 13.03.2015 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za + Aleksandra w rocz. śm., za ++ z rodziny Winiarskich, Górów i Gilów.
9.00 - Za wszystkich chorych i osoby starsze (z błog. lurdzkim).
18.00 - Do B. Op. o błog. Boże dla wszystkich czcicieli MB Fatm.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny oraz o błog. Boże i zdrowie dla synów z rodzinami.
- Za + Mariana, ++ rodziców z obu stron, + Agnieszkę i ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Stanisławę i Kazimierza, ++ dziadków + + z rodziny.
- Za + Jolantę Sojka, + Jana Regner oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Za + mamę Krystynę z ok. im oraz za ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława, ++ braci Zbigniewa, Jana, Józefa, teściów Józefę i Teodora.
- Za ++ rodz. Mariannę i Adama Maryniaków, Bronisławę Drop, ++ dziadków z obu stron i ++ z rodz.
- Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Wojtaszek oraz ++ z rodziny Wojtaszków, Olechów i Bieleckich.
- Za + męża Czesław a Bujak w 2 rocz. śm., i ++ rodziców.
SOBOTA – 14.03.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za ++ rodziców Wojciecha i Karolinę, siostry Marię, Stefanię, Emilię, brata Władysława, bratową Izydorę,
szwagrów Jana i 3 Stanisławów, 2 Józefów i siostrzeńca Mirosława oraz d. w c.
- Za + Stanisława Marciniszyn w 2 rocz. śm, ++ z rodziny i d. w c. (od córek i syna z rodzinami).
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POST- LAETARE – 15.03.2015
7.00 - Za parafian.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm w int. syna Karola z ok. 20 rocz. ur.
- Za + Gertrudę Pilawa z ok. 1 rocz. śm.
10.00 - Za + ojca, teścia i dziadka Franciszka w 9 rocz. śm., oraz za + mamę Klarę.
- Za ++ rodziców Marię i Ryszarda Bugaj, + Mieczysława Zarek oraz ++ dziadków z obu stron oraz o błog.
Boże iż drowie dla rodziny.
11.15 - Za + męża Stanisława Łata 2 rocz. śm., oraz z ok. ur, za ++ rodziców Mariannę i Czesława Falenta oraz
teścia i szwagra i ++ z rodziny z obu stron.
- Za + żonę, matkę Jadwigę Pawłowską w 6 rocz. śm.
15.00 - Za + mamę Stefanię w kol. rocz. śm.,, + męża Władysława, ++ rodziców, braci i ++ z rodziny.
- Za ++ Annę i Jana Wróbel, ++ Bertę i Wiktora Popanda, + brata Alfreda, ++ z rodziny i d. w c.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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♦ Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy wielkopostny czas łaski i Bożego

Miłosierdzia. Kościół zachęca nas byśmy ten czas dobrze przeżyli i nigdy nie tracili
nadziei, że dar Bożego Miłosierdzia przyniesie błogosławione owoce także i w naszym
życiu. O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej, w ramach cotygodniowej nowenny, będzie

Droga Krzyżowa ze Św. Ojcem Pio, serdecznie zapraszamy do udziału.
♦ We wtorek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów przygotowujących
się do sakramentu bierzmowania (klasy III gimnazjum). Informujemy rodziców i
kandydatów, że Uroczystość Bierzmowania odbędzie się w naszej parafii 14 kwietnia
o godz. 18.30.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.
wieczorną i Droga Krzyżowa dla dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z
rodzicami. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów na ministrantów.
♦ W piątek (13 marca) przeżywamy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej.
Czas Wielkiego Postu jest sposobną okazją, by orędzie fatimskie podjąć z
chrześcijańską miłością i wypełniać w codziennym życiu przez modlitwę, pokutę i
osobiste nawrócenie. Zapraszamy do udziału we Mszy św. i nabożeństwie różańcowym.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
Modlitwa różańcowa o godz. 6.30; 12.00: 19.00.
Ze względu na Dzień Fatimski Droga Krzyżowa w piątek będzie o godz. 17.30.
♦ Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym. Sklepik

♦

♦

♦

♦

otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. W ofercie są do nabycia: świece
wielkanocne, kartki świąteczne, książki, Pismo św. oraz bogaty wybór pamiątek
religijnych.
Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu,
zaprasza na rekolekcje dla maturzystów, które odbędą się w dniach 13-15 marca .
Rekolekcjom, które poprowadzi ks. Jerzy Krawczyk, ojciec duchowny seminarium,
przyświecać będzie hasło: „Na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5,1-11). Serdecznie
zachęcamy młodzież męską, zwłaszcza tegorocznych maturzystów do udziału w
rekolekcjach.
Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Nysie zaprasza uczniów klas
VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjum na Dzień Otwartych
Drzwi Szkoły, który odbędzie się 21 marca 2015 r. (sobota) w godz. 10.00 – 13.00.
Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza w sobotę 21 marca 2015 r. na Wielkopostny
Dzień Skupienia. Rozpocznie się on o godz. 9.30 w Kościele Ojców Werbistów w
Nysie.
W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla Marianek.

♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za złożone

ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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KIM BYŁA KOBIETA W IZRAELU?
Izraelita w modlitwie dziękował Bogu za to, że nie urodził się
kobietą. Mimo założenia zawartego w Księdze Rodzaju, iż
mężczyzna i niewiasta są sobie równi ze względu na Boże
podobieństwo i na tożsamość natury, praktyka i życie codzienne
daleko odbiegały od tego ideału. Kobieta była zaliczana do dóbr
rodowych mężczyzny, którymi on dobrowolnie i według własnego
uznania rozporządzał. Męska połowa narodu wybranego traktowała
tę drugą z pogardą, wyższością i podejrzliwością związaną z uwikłaniem kobiety w czysto
biologiczny aspekt życia.
W starożytne i hebrajskie pojmowanie kobiety wchodzi Jezus. Za zgodą Kobiety
przychodzi na świat. Pod sercem Kobiety rozwija się jak każde ludzkie dziecko i
przywraca kobiecie godność, jaką miała na początku w oczach Boga. To za
wstawiennictwem Kobiety uczynił pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Pogwałcił nakazy
rytualne, uzdrawiając kobiety. Przyszedł do domu Piotra, gdzie przebywała jego chora
teściowa. On - Mistrz i Nauczyciel dotknął jej, uzdrowił i pozwolił sobie usługiwać! Nie
potępił kobiety cudzołożnej. Broni kobiety, która namaszcza Go olejkiem, przed przykrymi
uwagami. Przyjmuje gościnę u niewiast - Marii i Marty. Pan nigdy nie deprecjonuje roli
kobiety, nigdy nią nie pogardza, nie ośmiesza. Jego postawa i nauczanie wyrażają dla
kobiet wielki szacunek. Są w gronie Jego uczniów. Spotyka je na Drodze Krzyżowej i nie
brak ich pod krzyżem. Z kobiet uczynił Jezus pierwszych świadków zmartwychwstania.
Dlaczego Jezus zachowuje się inaczej niż inni pobożni Izraelici? Jezus wyraźnie
mówi, na czym polega prawdziwa nieczystość: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i
czyni człowieka nieczystym”. Są jeszcze inne, ważne powody, które tłumaczą
postępowanie Jezusa. W zamierzeniu Boga płciowość jest etapem przejściowym. Według
Bożego zamysłu kobieta i mężczyzna są tu na ziemi jednym ciałem. Jednakowo
mężczyzna i niewiasta są godni szacunku, ponieważ zostali stworzeni na obraz Boży.
Dziś, obserwując obraz kobiety przedstawiany przez większość mediów, trudno
dostrzec w nim realizację planu Bożego. Źle pojęta wolność odziera kobiety z godności. W
imię tejże wolności czyni się z kobiet i za ich przyzwoleniem przedmiot użycia. Zachęca
się je do „miłości”, ale nie do małżeństwa. Inną skrajność prezentują ruchy feministyczne.
Tutaj kobiety, chcące w pewien sposób dorównać mężczyznom, mogą nawet zatracać
specyficzne cechy kobiece, poprzez zacieranie nawet najbardziej naturalnych różnic
między płciami. By stać się jak mężczyzna, potrafią rezygnować z pięknej funkcji macierzyństwa.
Relikt przeszłości, jakim jest Dzień Kobiet, zachęca do refleksji nad rolą
kobiety. Trzeba mieć na uwadze naszego Nauczyciela - Pana Jezusa, który wskazuje nam
drogę myślenia i postępowania w każdej dziedzinie. Jeśli więc On okazuje pełną szacunku
miłość do kobiet, pełną wewnętrznej wolności, pozbawionej wszelkiego
niedowartościowania, to takie powinno być również spojrzenie każdego chrześcijanina.
www.niedziela.pl

