nr 9/2018 (499) 04 III 2018
III Niedziela Wielkiego Postu: (Wj 20, 1-17; Ps 19; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25)

I

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. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w
Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.
Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.
Potrzebuję nawrócenia?
Dzisiejszy fragment Ewangelii, który mówi o oczyszczeniu świątyni, jest nam dość dobrze znany. Jezus
działała tutaj jako prorok, dlatego Żydzi domagają się od Niego znaku, który by potwierdził, że jest On
posłany przez Boga. Jest to początek działalności Jezusa. Całe wydarzenie ma miejsce przed świętem
Paschy, która była wspomnieniem nadzwyczajnych wydarzeń, które Bóg dokonał w czasie wyzwalania
Izraela z niewoli egipskiej.
Zwróćmy uwagę na argumentację Jezusa, który mówi o zburzeniu świątyni i o jej odbudowie. Żydzi rozumieją te słowa dosłownie, a jak podkreśla św. Jan: On zaś mówił o świątyni swego ciała. Jezus
mówi o zburzeniu, czyli o swojej śmierci, i o odbudowaniu, a więc zmartwychwstaniu – ciało zmartwychwstałego Chrystusa stanie się nową świątynią.
Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa każdy z nas stał się świątynią Boga. Wyobraźmy sobie, że
Chrystus wchodzi do świątyni naszego serca. Co tam zastanie? Być może powtórzą się słowa z dzisiejszej
Ewangelii: Zabierzcie to stąd! Co się nazbierało w świątyni mojego serca, ile tam jest obojętności, słabości,
nieuczciwości, zakłamania, lenistwa, obłudy, grzechów…?
W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia słyszeliśmy o Dekalogu, centralnym wydarzeniu Przymierza zawartego z Narodem Wybranym. Bóg objawia się jako jego Bóg, jako Bóg zazdrosny, ale i wierny,
stawiający wymagania, które obowiązują nas i dziś. Przyjęcie lub odrzucenie tych przykazań pociąga za
sobą konsekwencje: życie lub śmierć, wierność albo sprzeniewierzenie się Bogu. Na ile Dekalog jest dla
mnie dzisiaj drogowskazem mojego życia? Chrystus dopełnia te przykazania przykazaniem miłości Boga i
drugiego człowieka. (…)
Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do odnowy, do oczyszczenia, do wyprostowania naszych
dróg wiary. Byśmy na nowo zostali zachwyceni miłością Boga do każdego z nas. Niestety, często jednak
uważamy siebie za tych lepszych wierzących, nawrócenie potrzebne jest innym. (…)
O. Krzysztof Szczygło CSsR, Przełożony Domu Zakonnego Redemptorystów w Truskawcu oraz Misjonarz pracujący na
Ukrainie – Truskawiec (Ukraina)
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4753/9408/iii-niedzielawielkiego-postu.html
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Misjonarz na Post
Misjonarz na Post to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim
Poście przez np. modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.
Dołącz do akcji na www.misjonarznapost.pl.
Wielkanocne Dzieło Caritas
Już teraz możesz zaopatrzyć się w Paschaliki.
Paschalik to szczególnie wymowne połączenie liturgii
z dobroczynnością. Są one wykorzystywane podczas
wielkosobotniej Liturgii światła. Nabywając pascha liki
wspierasz diecezjalne i parafialne dzieła charytatywne.
Z zebranych ofiar przez Parafialny Zespół Caritas wykupujemy obiady dla dzieci, realizujemy recepty na lekarstwa dla
osób bardzo biednych, wspomagamy materialnie biedne
rodziny.
Droga Krzyżowa na placach naszej parafii
czwartek 8 marca 2018 godz. 19.00
Spotykamy się na modlitwie w następujących miejscach: Plac Jagiellończyka, plac przy Osiedlu
Marynarzy; plac przy budynkach ul. Barona 4-6.

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA MARZEC 2018
Intencja ogólna: Aby w naszej parafii każdy człowiek mógł spotkać Boga poprzez uczestnictwo w sakramentach: pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
Intencja misyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i
wspólnotowego rozeznania duchowego.
15

Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 6 marca o godz. 17 .

Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (17)
Zadanie 1. Drodzy Rodzice! Już coraz bliżej dzień Pierwszej Komunii św. Waszego dziecka, postarajcie się w tym miesiącu być każdego tygodnia na nabożeństwie Drogi Krzyżowej
(piątek godz. 16.30).
Zadanie 2. Do modlitwy wieczornej włączcie modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu
Chryste, zmiłuj się nad nami.”
Uwaga!!! W tym miesiącu spotkanie dla rodziców odbędzie się w poniedziałek
5 marca i w środę 7 marca o godz. 17.00 i 19.00 (rodzice wybierają jeden z terminów).
Obecność rodziców lub opiekunów dziecka obowiązkowa!!!

Intencje za zmarłych z naszej parafii przekazane do odprawienia
redemptorystom pracującym na misjach zagranicznych: styczeń - luty 2018
+ Marianna Wilgatek int. 1; + Jerzy Zych int. 13; + Władysław Kaszuba int. 3;
+ Emilia Sawoń int. 4; + Zdzisław Sobczak int. 2; + Halina Towcik int. 2;
+ Janusz Czarnecki int. 6; + Andrzej Wawrzyniak int. 1; + Alicja Tomczyk int. 26;
+ Czesława Hanowska int. 2; + Jan Brzeszczyński int. 11; + Czesław Węgliński int. 1;
+ Krzysztof Woźniewski int. 1; + Józef Jabłoński int. 3; + Jan Kłos int 1.; + Stefan Sośniak int. 2.
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Intencje mszalne:
Karmel godz. 730 - + Helena Nienadowska
Poniedziałek 05 III – 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42; Łk 4, 24-30
700 1. + Marianna Wilgatek (gr.30)
800 1. + Jarosław Jasiukiewicz, Maria, Grzegorz, Eugeniusz, Kazimierz
1800 1. W int. zmarłych; 2. + Tadeusz Wyszyński, zm. z rodz. Wyszyńskich, Aniela Krawczyńska; 3. +
Anastazja i Bronisław Żurawscy; 4. + Edward Poręba
Karmel godz. 730 - W int. Parafii
Wtorek 06 III – Dn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35
700 1. + Stanisław Koch, rodzice, teściowie
800 1. Dziękczynna za długie życie z prośbą o łaskę dobrej spowiedzi i szczęśliwą śmierć
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny; 2. + Stefan Sośniak (int. od uczestników pogrzebu)
Karmel godz. 730 - + Jan Brzeszczyński (int.
Środa 07 III – Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147; Mt 5, 17-19
od uczestników pogrzebu)

1. + Ewa Wójcik w 1 m-c po śm.
800 1. + Agnieszka i Józef Witek
1800 1. + rodzice: Antonina i Kazimierz, zm. z rodz.: Dobrzyckich i Kwapiszewskich; 2. + Józef Jabłoński (int. od uczestników pogrzebu)
Czwartek 08 III – Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23 Karmel godz. 730 - + Jan Kłos (int. od uczestników pogrzebu)
700 1. + Jadwiga i Tadeusz Szefer
800 1. + Czesław Giacewicz, rodzice, teściowie
1700 1. W int. Wspólnoty Krwi Chrystusa
1800 1. + Zofia i Antoni Świderscy, Romuald Olszewski; 2. + Anna Bendyk w 1 m-c po śm.
Karmel godz. 730 - Int. OCD
Piątek 09 III – Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34
00
1. O błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MBNP oraz zdrowie dla Joanny w 18 rocz. urodzin
7
800 1. + Edward Lewandowski, zm. z rodz.: Szatkowskich i Lewandowskich
1800 1. + Mieczysława Watkowska, Jerzy, rodzice, rodzeństwo; 2. + Stanisław Goljanek w 1 m-c po śm.
2400 1. W int. uczestników nocnego czuwania mężczyzn
Karmel godz. 730 –+ Krzysztof Woźniewski (int. od uczestniSobota 10 III – Oz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14
700

ków pogrzebu)

700
800
1100
1800

1. + Maria Karamudzka w 1 r. śm.
1. + Czesłąwa i Stanisław Gocowie
1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i Zgromadzenia Redemptorystów; 2. + rodzice: Kazimiera i
Kazimierz Ochoccy, Marian Czyżewski w 1 r. śm.; 3. + Krystyna i Jan Śliwińscy
1. + Kazimiera i Szczepan Bartoszak, Bogumił i Stanisław Rybski

Niedziela 11 III – 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21

700
830
1000
1130
1300
1630
1830

Karmel godz. 730 - O potrzebne łaski
dla Marii i Mariana

1. + Stefan Śmigielski, zm. z rodz. Śmigielskich i Postawa
1. + Ireneusz Lazarowski
1. + Helena Fiedorowicz
1. + Piotr, Dariusz Szutkiewicz i zm. z rodziny
1. W int. Sebastiana
1. + Władysław i Aleksandra Leszczyszyn, rodziców i teściów
1. + Emilia Mikulska

Intencje mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej

W każdy I poniedziałek miesiąca w naszej świątyni spotykamy się na modlitwie za naszych
zmarłych. O godz. 1730 na nabożeństwo, a następnie o godz. 1800 na Mszy św. polecamy Bogu
wszystkich zmarłych, na kartkach piszemy ich imiona i nazwiska i składamy do wystawionego koszyczka przed modlitwą różańcową. Serdecznie zapraszamy to wspólnej modlitwy za naszych zmarłych!

Kancelaria Parafialna otwarta będzie w tym tygodniu we wtorek, w środę
i w czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w sobotę w godz. 900 - 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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Ogłoszenia: III Niedziela Wielkiego Postu – 04 III 2018 r.
1. Niedziela, 04 marca: (III Niedziela Wielkiego Postu).
- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:00 do 16:00.
- godz. 15:30 spotkanie I dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- godz. 17:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
- Składka przeznaczona na prace wykonywane w naszej świątyni parafialnej.
- Msze św. w niedzielę: o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie: o godz. 7:00, 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie od godz. 7:00 do 10:00 oraz od godz. 15:00 do 18:30, w piątek dodatkowo od godz. 19:00 do 20:30. W niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 8:30 do godz. 17:30.
9:00 Msza05św.
na zakończenie
Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
2.- godz.
W poniedziałek,
marca:
(Dzień powszedni)
Podstawowej
nr
1.
-24. Rocznica sakry biskupiej Jacka Jezierskiego biskupa elbląskiego.
- Msze17:30
św. sprawujemy
o godz.
6:00, 8:00,
18:00. Msza św. zbiorowa za zmarłych.
- godz.
– nabożeństwo
za zmarłych,
a następnie
- godz. 17:00 i 19:00 – spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. (kaplica
Miłosierdzia Bożego).

3. We wtorek, 06 marca: (Dzień powszedni)
- godz. 17:15 zmiana tajemnic różańcowych.
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 07 marca: (Dzień powszedni)
- o godz. 8:30 i 17:30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej nabożeństwo.
- godz. 17:00 i 19:00 – spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. (Kaplica
Miłosierdzia Bożego).

5. W czwartek, 08 marca: (Dzień powszedni)
- Od godz. 16:00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie modlitewne Wspólnoty Krwi Chrystusa
- o godz. 19:00 Droga Krzyżowa na placach naszej parafii.
6. W piątek 09 marca: (Dzień powszedni)
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 8:30 i 17:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych.
- godz. 16:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci
- godz. 19:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
- od godz. 17:30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego nocne czuwanie mężczyzn z Mszą św. o północy.
- godz. 20:45 w kaplicy Miłosierdzia Bożego modlitwa na zakończenie dnia - Kompleta.
7. W sobotę 10 marca: (Dzień powszedni)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- Po Mszy św. sanktuaryjnej o godz.11:00 nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 11 marca: (IV Niedziela Wielkiego Postu).
- godz. 15:30 spotkanie II dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- godz. 17:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
9. Bóg powołał do wieczności: Józef Jabłoński l. 77 z ul. Gwiezdnej; Anna Szatkowska l. 82 z ul.
Bosmańskiej; Paulina Pacuk l.84 z ul. Płk. Dąbka; Mirosław Muszyński l. 57 z ul. Żeglarskiej.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom przebywającym na terenie naszej Parafii życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR
Proboszcz
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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