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III Niedziela Wielkiego Postu
Z Ewangelii wg św. Jana (J 2,13-25)

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do
Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów
oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu
mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano:
Gorliwość o dom Twój pochłonie 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(…).”
Świątynia jerozolimska dla Izraelitów była Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch
domem Boga, świętym celem pielgrzymek, Boży w was mieszka? (l Kor 3, 16). Cała nasza
miejscem ofiar, modlitwy i spotkania z Bogiem. istota jest stale uświęcana przez sakramenty święte,
Jezus spotyka tam handlarzy; dom modlitwy został szczególnie przez Ciało Chrystusowe. Bóg w nas
zamieniony na halę targową. Jezus wziął do ręki mieszka, jeżeli Go nie usuniemy. Grzech jest
bicz i oczyścił świątynię z ludzkich, kupieckich biczem wypędzającym Boga z ludzkiego serca, a
nadużyć: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca grzesznik jest zburzoną świątynią Boga.
mego targowiska. Niektórzy świadkowie
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga...?
wydarzenia, zaskoczeni widokiem bicza w ręku Również i w tej świątyni urządza się, niestety,
Jezusa, pytają: Jakim znakiem wykażesz się wobec często targowisko. Człowiek handluje tu swoim
nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus losem i swoim własnym wiecznym szczęściem.
odpowiedział: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech Często sprzedaje Boga, duszę i wieczność za
dniach wzniosę ją na nowo. Tej odpowiedzi Żydzi grosze. Jesteśmy złymi handlowcami.
nie potrafili sobie wyjaśnić.
W Wielkim Poście przygotowujemy się do
Jezus pragnie zwrócić uwagę Żydów na siebie, Wielkanocy i do własnego zmartwychwstania.
na swoją istotę, na swoje życie i los. On jest Trzeba skończyć z handlem w swoim własnym
świątynią Boga w pełnym tego słowa znaczeniu – życiu, zaprzestać sprzedawania Boga i swego
człowiekiem, w którym zamieszkał Bóg. Wskazuje chrześcijaństwa. Jeżeli w tej naszej świątyni
On również na swoją bosko-ludzką istotę oraz na nagromadziliśmy rzeczy niepotrzebne, a swoje
rychłą swoją śmierć i zmartwychwstanie. serce zamieniliśmy w jaskinię szatana, musimy
Ewangelista komentuje: On zaś mówił o świątyni wziąć się gorliwie do pracy. Przez nawrócenie i
swego ciała. To, co Ewangelia mówi o świątyni pokutę oczyścić serce, dźwignąć zburzoną
Bożej, św. Paweł uzupełnia niejako stwierdzeniem, świątynię Bożą i zmartwychwstać z marazmu
że ciało każdego chrześcijanina jest świątynią Bożą: grzechu do świętego życia dzieci Bożych.
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PONIEDZIAŁEK – 12.03.2012
7.00 - Za + syna Rudolfa, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + mamę Ingę Grzesik, siostrę Hannę, męża Herberta, szwagra Jana i ++ rodz. Helenę i Teofila Pawełek.
- Za + ojca Mariana w 43 rocz. śm., za mamę Zofię, brata Romana i bratowe oraz za męża Jana, syna Mariana,
wnuczkę Izabellę, za ++ z rodz. Janików i ++ z pokrew. oraz d. w cz.
WTOREK – 13.03.2012 – Dzień Fatimski
7.00 - Za + Aleksandra w rocz. śm., ++ z rodziny Winiarskich, Górów i Gilów.
9.00 - Za chorych i osoby starsze.
18.00 - Za + mamę Krystynę z ok. imienin, + ojca Ignacego i Bolesława i ++ z rodziny.
- Za + Mariana, ++ z rodziny i pokrew. i d. w cz.
- Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława, braci Zbigniewa, Józefa i Jerzego, + bratową Eleonorę, teściów Józefę i
Teodora oraz ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 20 rocz. ur. Mateusza i o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... o łaskę zdrowia i cierpliwość w chorobie dla Krystyny.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże i zdrowie w pewnej intencji.
ŚRODA – 14.03.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15 - Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 30 rocz. ur. Agnieszki i 24 rocz. ur. Katarzyny.
- Za + ojca, teścia i dziadka Franciszka w 6 rocz. śm. oraz + mamę Klarę i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 15.03.2012
7.00 - Za + męża Jerzego Kwiatek w 9 rocz. śm., ++ teściów Jana i Łucję, ++ rodziców Antoniego i Jadwigę, braci
Pawła i Jana, + siostrę Marię i chrześniaka Andrzeja.
18.00 - Za + brata Józefa, jego rodziców, męża Bronisława i ++ z rodziny.
- Za + Franciszka Wachholz, żonę Marię, syna Joachima, ++ z pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
PIĄTEK – 16.03.2012
7.00 - Za + żonę Annę w dniu jej ur. oraz o Boże błog. dla Józefa.
18.00 - Za + ojca Józefa Kowolik w rocz. śm., + matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z rodziny Kowolik,
Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i dusze w czyśćcu.
- Za + męża Piotra w 9 rocz. śm., syna Edwarda, brata Józefa, rodziców, teściów, ++ z rodziny i znajomych oraz
za dusze w czyśćcu.
SOBOTA – 17.03.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za + Aleksandrę Buchta, + Gabrielę, ++ siostry, braci i ++ z rodziny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 70 rocz. ur. Mariana oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
NIEDZIELA – IV WIELKIEGO POSTU – 18.03.2012
7.00 - Za ++ Józefa i Józefę Kornat z okazji imienin.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Wilhelma Nierle i o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny i prawnuka.
10.00 - Za ++ rodziców Walerię i Mikołaja Diedek, teściów Karola i Małgorzatę Pasierbskich i ++ z rodziny.
Diedek i Pasierbski.
11.15 - Za ++ ojca Józefa, brata Zbigniewa w dniu ich imienin, ++ dziadków i ++ z rodziny.
- Za + mamę Stefanię w 6 rocz. śm., jej męża Władysława oraz ++ z rodziny.
12.15 - Chrzest: Maciej Leśniewski.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Małgorzaty z ok. 25 rocz. ur. i Zuzanny z ok. 20 rocz. ur.
- Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże dla Józefa oraz o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
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 o godz. 18.00 Msza św. wieczorna. Po Mszy św. nowenna
do św. Ojca Pio, zapraszamy wszystkich czcicieli.
We wtorek (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.
W środę o godz. 8.15 Droga Krzyżowa dla dzieci.
W środę o godz. 19.00 spotkanie organizacyjne dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców w związku ze zbliżającą się uroczystością
bierzmowania, która odbędzie się w Święto Miłosierdzia Bożego, tj. 15.04.2012.
Zachęcamy parafian do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych. Za
pobożny w nich udział można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
Zapraszamy na wielkopostne nauki rekolekcyjne, które wygłoszone będą
w dniach od 19 do 24 marca, podczas Mszy św. wieczornych.
Rozważania oparte będą o przykazania kościelne i mają nam pomóc spojrzeć z
wiarą na nasze zadania i obowiązki w Kościele.
Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych.
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., obrazki religijne, różańce i
bogaty wybór pamiątek religijnych. Punkt Caritas otwarty jest w środy od godz. 17.00
do 19.00.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom
za złożone ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji.
Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla polskich misjonarzy.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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Nawracajcie się …
Mocne postanowienie poprawy
Kolejnym tematem naszych rozważań jest postanowienie
poprawy. Na początek definicja katechizmowa. Mocne
postanowienie poprawy, to zmiana postępowania na lepsze, to
upodobnienie się do Chrystusa. Omawiany trzeci akt penitenta
(warunek) – jest naturalną konsekwencją rachunku sumienia i żalu
za grzechy, dlatego też postanowienie poprawy musi spełniać kilka
zasadniczych warunków. Musi ono być:
realne – możliwe do wykonania
proporcjonalne w stosunku do winy
konkretne – z jednego, konkretnego grzechu i nad nim skupiamy uwagę jeśli chodzi
o pracę nad sobą, a dopiero później, poradzimy sobie z danym grzechem w sposób
przynajmniej wystarczający, bierzemy się za następne. I jest tutaj zasada, jeśli nie ma
grzechów ciężkich, są same grzechy lekkie, to rozpoczynamy od tego grzechu, który
się najczęściej pojawia, lub od grzechu, który w swoim skutku wywołuje największe
szkody.
W Ewangelii według św. Jana znajdujemy opis spotkania jawnogrzesznicy z Jezusem.
Ludzie przyprowadzili ją do Niego, żeby udowodnił jej grzech i potępił ją. Kobieta była
smutna i przerażona. Jezus znał jej serce, wiedział, że bardzo żałuje tego, co zrobiła. Nie
potępił jej, mało tego, nie pozwolił nikomu, aby ją skrzywdził. Ale powiedział do tej
kobiety: Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Dzisiaj Chrystus wypowiada te słowa do każdego z nas. Kapłan, na zakończenie
spowiedzi, mówi do penitentów te słowa: „Idź w pokoju i nie grzesz więcej”. Tak jak
tamtą kobietę, tak dzisiaj każdego z nas, tymi słowami Chrystus wzywa do poprawy, do
zmiany naszego życia. Mocne postanowienie poprawy, tak jak zaznaczyłem na początku,
ma nam pomagać w upodabnianiu się do Chrystusa. Najlepiej wybrać sobie jeden grzech,
który nam najbardziej przeszkadza w byciu podobnym do Chrystusa i walczyć z nim.
Można oczywiście zacząć walczyć ze wszystkimi wadami na raz, ale to się skończy
najprawdopodobniej „zadyszką”. Dlatego lepiej powoli, pomału a skutecznie. Od
spowiedzi do spowiedzi postanawiać sobie walkę z konkretnym grzechem. I najlepiej przy
spowiedzi powiedzieć co się udało osiągnąć na tym polu.
W książeczce Dzieciom o sakramencie pojednania, ks. Piotr Pawlukiewicz
opowiada o Damianie, który po spowiedzi przyklejał w domu literki. Na pytanie mamy,
co to znaczy odpowiedział: Ja zapominam, że mam być lepszy, a te literki przypominają mi
o tym. Na przykład „M” przypomina o porannej modlitwie. Mamie spodobał się pomysł. A
u Damiana jedne literki znikały, a inne się pojawiały. Mama nie musiała już o nic pytać, bo
w Damianie widać było wielką poprawę.
Każdy z nas chce się poprawić i być lepszym. To nie jest łatwe. Samemu się nie
uda. Do tego potrzebna jest łaska Pana Boga. Jemu zaufaj i z Nim się poprawiaj.
cdn…

