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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wezwanie do nawrócenia
W tym samym 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 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.
Sens życia

Ewangelia * Łk 13, 1-9

Większość z nas ma filozoficzne podejście do życia. Rozmy ślamy nad możliwościami pr zetrwania, nad logiką naszych czynów, nad tym, co by było, gdyby… Jeśli jednak zastanowimy się nad
sensem własnego życia, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę nie potrafimy go odn aleźć. Ale
dotyczy to naszego ziemskiego życia. Nad duchowym raczej się nie zastanawiamy, bo nie mamy na
to czasu i ochoty. Przecież kto by się tym teraz przejmował? Może dopiero na emeryturze.
A gdyby tak już teraz zacząć się zastanawiać nad życiem duchowym? Zastanówmy się, czy to,
co w nas tkwi, to jeszcze wiara czy już herezja albo nawet odejście od wiary? Przysłowie mówi, że
niebo zaczyna się tam, gdzie spełniają się ludzkie tęsknoty. Każdy człowiek odczuwa wewnętrzny
głód szczęścia i bezpieczeństwa, a jednocześnie przepełnia go strach i obawy. Oczekujemy wielkich
darów, wygranych na loterii, szczęścia, którego sobie życzymy przy okazji urodzin, rocznic itd. Ż ycząc, zawsze myślimy o sobie, składając życzenia, mówimy to, czego sami oczekujemy. Popatrzmy
na swoje życie, na to jak przemija nam czas przeznaczony dla Boga. Zaś z drugiej strony zauważmy,
jak marnujemy czas przeznaczony dla siebie.
Jest jeszcze dla nas nadzieja, bowiem póki żyjemy i uczestniczymy w życiu kościoła, mamy możliwość korzystania z nauk Nauczyciela. Trzeba, abyśmy sobie uświadomili, że zaspokojenie głodu
szczęścia i bezpieczeństwa może się dokonać jedynie w najściślejszej więzi z Bogiem. To On jest
naszy m największy m Nauczycielem. On nas uczy jak żyć, jak kochać, jak oczekiwać. Daje nam
najlepszy podręcznik do nauki: Pismo Święte – Słowo Boże. Żyjąc Jego Słowami, postępując według
Jego napomnień, możemy zrealizować siebie i swoje życie.

W każdym z dzisiejszych czy tań słyszymy Słowa Nauczyciela. Różne to Słowa, lecz podobnie
obrazujące to, co nas dotyczy. Czy to słowa Mojżesza, który z woli Boga staje się nauczycielem
Izraela, czy św. Pawła, mającego uczyć i napominać Hebrajczyków, czy wreszcie słowa przypowieści ewangelicznej – wszystkie można sprowadzić do pięciu: prawda, posłuszeństwo, nadzieja, miłość
i wiara.
Bóg, który jest prawdą, wymaga od nas posłuszeństwa, daje nam miłość, abyśmy w w ierze mieli
nadzieję. Ale możemy również powiedzieć inaczej: mając nadzieję, posłusznie z wiarą szukamy
miłości, by poznać PRAWDĘ. A poznać prawdę, to poznać Boga.

Piotr Blachowski



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu
stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”,
rozpoczniemy w pr zyszłą niedzielę parafialne rekolekcje wielkopostne. Szczegółowy plan nauk
i nabożeństw rekolekcyjnych wywieszony jest w gablocie infor macyjnej. Nauki wygłosi dla nas
ks. kanonik dr Adam Kałduński – Kanclerz Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej oraz Bracia z Towarzystwa
Ducha Świętego.
3. Spowiedź rekolekcyjna z udziałem kapłanów z naszego dekanatu będzie sprawowana we w torek:
2 kwietnia br. od 1500 – 1700.
4. W poniedziałek 25 marca pr zypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem
uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego popr zez duchową
adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy świętej
o godz. 1700, zachęcam do zaangażowania się. Deklaracje można zabrać ze stolika pod chórem,
wypełnić je i przynieść na Mszę świętą w poniedziałek.
5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17 00, zachęcam do składania próśb
i podziękowań do Matki Bożej.
6. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17 00
i 1900 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 1500. W piątek o godzinie 1830 spotkanie dla młodzieży
przed bierzmowaniem.
7. W tym roku wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem
męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się
od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. Bliższe infor macje na temat tej
formy Drogi krzyżowej na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej (www.edk.org.pl).
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.
Do odebrania kolejny numer „Pielgrzyma”.
9. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwar tkowy dzień na adoracji
Najświętszego Sakramentu oraz na Mszach świętych: o godzinie 7 20, 1500: z Koronką do Bożego
Miłosierdzia oraz o 1700. O pr zewodniczenie adoracji proszę grupę II. Naszej modlitwie będzie
przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie oraz o łaskę wytrwania i rozwoju
w powołaniu.
10. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii. Bóg zapłać za
składane ofiary, które przeznaczamy na nowe ur ządzenie czyszczące do świątyni oraz na nowe

Msze święte w intencji:

naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na
kalwarii.
11. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej
przemiany i wszelkich potrzebnych łask.
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Rekolekcje Wielkopostne
Wiele 31 marca – 3 kwietnia Anno Domini 2019
NIEDZIELA - 31 marca 2019 r.
Msza święta z nauką
Msza święta z nauką
Msza święta z nauką
Msza święta z nauką - Wdzydze
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Msza święta z nauką
Spotkanie dla młodzieży
PONIEDZIAŁEK – 1 kwietnia 2019 r.

8:30
9:00
10:30
11:00
11:40

Spowiedź dla chorych
Msza święta z nauką dla chorych
Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
Odwiedziny chorych w domach
17:00 Msza święta z nauką
Spotkanie stanowe dla rodziców
WTOREK – 2 kwietnia 2019 r.
8:30 Spowiedź święta
9:00 Msza święta z nauką
10:30 Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
11:00 Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
11:40 Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
15:00 – 17:00 Spowiedź święta rekolekcyjna i wielkanocna
17:00 Msza święta z nauką
Spotkanie dla Róż Żywego Różańca
ŚRODA – 3 kwietnia 2019 r.
9:00 Msza święta z nauką
10:30 Nauka dla dzieci/szkoła podstawowa: 0 – 5 klasy
11:00 Msza święta dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
11:40 Nauka dla młodzieży gimnazjalnej
16:30 Modlitwa Różańcowa
17:00 Msza święta z nauką
Zakończenie rekolekcji wielkopostnych

niedziela
24.03.

800
1000
1130
1500

Wdzydze 1300

† Anny Lorek – w 20 rocznicę śmierci oraz Jana i Jerzego;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† rodziców Muszyńskich, Niesiołowskich i pokrewnych;
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym;
a/ † Augustyna i Cecylii Bielińskich oraz zmarłych z rodziny
Bielińskich i Szczepańskich;
b/ † Karola i Macieja Roków;
† Weroniki Literskiej i Heleny Drążek

poniedz.
25.03.

720
1700

† Anny i Jana Drewków oraz zmarłych z obu stron;
a/ † Jadwigi i Stefana Klamanów;
b/ † Zbigniewa Węsierskiego – z okazji 82 urodzin;

wtorek
26.03.

720
1700

† Teresy i Tadeusza Kruków oraz Gizeli i Anastazego Lizakowskich;
† Jana Wirkusa – w rocznicę urodzin i Jadwigi;

720
1700

† Marii i Alfonsa Czapiewskich;
Intencja Róży p. Antoniego Ciemińskiego z Huty o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członków Róży i ich bliskich oraz o nagrodę nieba
dla zmarłych zelatorów i członków;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500

† Joanny i Leona Weltrowskich;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia,
† Tadeusza Wirkusa – intencja od Firmy p. Synaka
Spowiedź święta;
† Jacka i Stanisława Wardynów ;

środa
27.03.

czwartek
28.03.

piątek
29.03.
sobota
30.03.

1600-1700
1700
720
1700
1900
720
1700
800

niedziela
31.03.

1000
1130
1500

Wdzydze 1300

† Mamy Julianny;
Droga krzyżowa w kościele
† Marii i Józefa Drewków;
† Jana Warnke – w 12 rocznicę śmierci;
Droga krzyżowa na kalwarii
† Wnuka Łukasza Pastwy i żony Zofii ;
Dziękczynna – z prośbą o dalsze łaski w dniu 57 roku życia ;
a/ † Teodora, Leokadii, Heleny i Józefa Lorków;
b/ † rodziców Lipskich i Turzyńskich;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
a/ † Jana Janke – w rocznicę śmierci oraz Justyny i Reginy;
b/ † Ady Chechłowskiej – w 6 rocznicę śmierci oraz zmarłych bliskich;
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym;
Dziękczynna w 70 urodziny p. Anny Daty – z prośbą o dalsze łaski;
Nauka dla młodzieży
a/ † Adama Narlocha – w 4 rocznicę śmierci
b/ † Marcelego Reszki – w 14 rocznicę śmierci
ks. proboszcz Jan Flisikowski

