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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 13,1-9)
„W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli
Jezusowi 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 Siloe i zabiła ich, było większymi
grzesznikami 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 figowe 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«”.
Pytanie skierowane do Jezusa jest
ponadczasowe. Dlaczego człowiek
cierpi? W głębi serca często jesteśmy
przekonani, że nieszczęście jest karą za
zło. Ale Jezus nie potwierdza tej opinii,
lecz wskazuje na nawrócenie jako
jedyny sposób zrozumienia tego, co się
wydarza, zwłaszcza jeśli dotyczy to
wydarzeń trudnych do zaakceptowania.
Wówczas na pytanie o sens cierpienia
człowiek odnajduje odpowiedź nie na
poziomie intelektu, ale poprzez

osobistą relację z Bogiem. To tej relacji
miłości i zaufania właściciel poszukuje
na drzewie figowym, które nie dając
owoców, staje się znakiem hipokryzji –
grzechu najtrudniejszego do pokonania.
Panie Jezu, daj mi pragnienie
codziennego szukania Ciebie,
codziennego budowania więzi z Tobą,
tak aby cierpienia i nieszczęścia mnie
nie gorszyły, lecz przybliżały do Twej
miłości.
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PONIEDZIAŁEK – 4.03.2013- Święto Św. Kazimierza Królewicza
7.30 - Za + mamę Hildegardę , + jej męża Henryka i ++ dziadków z obu stron i d. w cz.
- Za + syna Waldemara w 16 rocz. śm., + Kazimierza w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny obu stron.
18.00 - Za ++ rodziców Janinę i Franciszka, męża Leszka, zięcia Henryka, teściów, dziadków z obu
stron i d. w cz.
- Za + ojca Kazimierza z ok. im., + matkę Marię, + męża Bogumiła, bratową Elwirę, ++ z
rodziny Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
WTOREK – 5.03.2013
7.30 - Za + syna Eugeniusza ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + babcię Karolinę w rocz. śmierci, + dziadka, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. brata Michała Plata z ok. 18 rocz. ur.
ŚRODA – 6.03.2013
7.30 - Za + ciocię Agnieszkę Kachel w 3 rocz. śm., za + matkę Annę Kachel, ciocię Elżbietę,
dziadków Mariannę i Jakuba Kachel i d. w cz.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Klarę Lipok w 4 rocz. śm.
- Za ++ rodziców Dorotę i Adolfa Dambiec, + teścia Rudolfa i ++ z pokrew.
CZWARTEK – 7.03.2013 - I Czwartek miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Msza św. w int. Kolegium Kardynalskiego o światło Ducha Świętego na czas wyboru
nowego Papieża.
- Do B. Op. i MB Fat... w rocz. ur. Waltraudy i za + męża Józefa Klyszcz.
- Za + syna Ireneusza Sobko w 6 rocz. śm. i d. w cz.
PIĄTEK – 8.03.2013 – Dzień Kobiet
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... dla Józefa z ok. kol. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Msza św. w intencji Kobiet w dniu ich święta
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 55 rocz. ur. męża Bogdana.
SOBOTA – 9.03.2013
7.00 - Za + siostrę Stefanię w 5 rocz. śm., ++ rodziców Magdalenę i Alojzego Jacheć, + Jana
Gawrońskiego i szwagra Karola.
- Za ++ rodziców Leonarda i Elżbietę w rocz. śmierci, ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu.
18.00 - Za ++ rodziców Wojciecha i Karolinę, siostry Marię, Stefanię, Emilię, brata Władysława,
bratową Izydorę, szwagrów Stanisława, Józefa, Jana i ++ z rodziny.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (LAETARE) – 10.03.2013
7.00 - Za + ojca Mariana, mamę Zofię, brata Romana, bratową, + męża Jana, syna Mariana,
wnuczkę Izabelę
++ Witolda, Hansa, ++ z rodziny i pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.
8.30 - Za ++ rodziców Helenę i Tadeusza Juszczak, Brygidę i Józefa Lebek, ++ dziadków z obu
stron, + brata, 2 siostry, bratowe, szwagrów i ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Gertrudę i
Katarzynę, ++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 - Roczki: Bartosz Migas, Wojciech Karpiel, Martyna Kornaga, Wojciech Dutkiewicz, Zuzanna
Wypiór.
- Za + Andrzeja Chabluk w 22 rocz. śm.
11.15 - Za + syna, brata i wujka Ireneusza Sobko w 6 rocz. śm., ++ z rodziny i d. w cz.
- Za + męża Herberta, córkę Brygidę, ++ rodz. i teściów, ++ 3 braci, szwagra i ++ z pokrew.
15.00 - Za ++ rodz. Marię i Ryszarda Bugaj, dziadków z obu stron oraz o zdrowie i błog. Boże w rodz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Piotra oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
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FRAGMENTY PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI PODCZAS
JEGO OSTATNIEJ AUDIENCJI GENERALNEJ.
Tuż przed godziną 11.00 w bardzo słoneczną środę, 27 lutego 2013 na Plac Św. Piotra po
raz ostatni wjechał Papamobile wioząc Ojca św. Benedykta XVI na ostatnią podczas kończącego
się jego niemal ośmioletniego Pontyfikatu publiczną Audiencję Generalną. Na Placu zgromadziło
się ok. 150 tysięcy wiernych, którzy chcieli uczestniczyć w ostatnim publicznym spotkaniu z
Papieżem Benedyktem XVI.
Drodzy bracia i siostry! Czuję w sercu, że powinienem
podziękować Bogu, który prowadzi Kościół i sprawia, że on
rośnie, który sieje swoje Słowo i w ten sposób karmi wiarę swego
Ludu. Dziękuję Bogu za „wieści” jakie w tych latach posługi
Piotrowej mogłem otrzymać odnośnie do wiary w Pana Jezusa
Chrystusa i miłosierdzia, które krąży w ciele Kościoła i sprawia, że
żyje on w miłości oraz nadziei, otwierającej nas i
ukierunkowującej ku pełni życia, ku ojczyźnie w Niebie. Czuję, że
niosę wszystkich w modlitwie, w takiej teraźniejszości, która jest
czasem Boga, w której zbieram wszystkie spotkania, każdą podróż, wszystkie wizyty
duszpasterskie. Wszystko i wszystkich gromadzą w modlitwie, aby powierzyć ich Panu. (…)
Kiedy 19 kwietnia, niemal osiem lat temu, zgodziłem się przyjąć posługę Piotrową, silna
była ta pewność, która mi zawsze towarzyszyła. W tym momencie, jak już wielokrotnie mówiłem,
w moim sercu rozbrzmiewały następujące słowa: Panie czego ode mnie żądasz? Na moje ramiona
nakładasz wielki ciężar, ale jeśli tego ode mnie żądasz, na Twoje słowo zarzucę sieci, będąc
pewnym, że Ty mnie będziesz prowadził. A Pan mnie naprawdę prowadził, był blisko mnie,
każdego dnia mogłem odczuwać Jego obecność. Był to okres drogi Kościoła, naznaczony
momentami radości i światła, ale też momentami niełatwymi (…).
W ciągu tych ostatnich miesięcy, odczułem, że moja siły osłabły i nieustannie prosiłem
Boga na modlitwie, aby oświecił mnie swoim światłem, żebym podjął najwłaściwszą decyzję, nie
dla mego dobra, ale dla dobra Kościoła. Podjąłem ten krok z pełną świadomością jego wagi, a
także nowatorstwa, ale z głębokim pokojem ducha. Umiłowanie Kościoła oznacza także odwagę,
by podejmować trudne wybory, bolesne, mające zawsze na względzie dobro Kościoła, a nie
samych siebie (…).
Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, także za poszanowanie i zrozumienia, z jakimi
przyjęliście tę tak ważną decyzję. Będę wam towarzyszył na drodze Kościoła przez modlitwę i
refleksję, przez to poświęcenie Panu i Jego Oblubienicy, jakim starałem się żyć dotychczas
każdego dnia i którym chcę żyć zawsze. Proszę was, abyście o mnie pamiętali przed Bogiem, a
przede wszystkim, abyście się modlili za kardynałów, którzy zostali powołani do tak ważnego
zadania oraz za nowego Następcę Piotra: niech Pan mu towarzyszy światłem i mocą swego
Ducha. Przyzywajmy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi Panny, Matki Boga i Kościoła, aby
towarzyszyła każdemu z nas i całej wspólnocie kościelnej. Jej się powierzamy z głęboką ufnością.

Drodzy przyjaciele! Bóg kieruje Kościołem, zawsze go wspiera, a w
szczególności w najtrudniejszych chwilach. Nigdy nie możemy stracić tej perspektywy
wiary, która jest jedyną prawdziwą perspektywą drogi Kościoła i świata. W naszym
sercu, w sercu każdego z was niech będzie zawsze radosna pewność, że Pan jest obok,
nigdy nas nie opuszcza, jest blisko nas i ogarnia nas swoja miłością. Dziękuję!

