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EWANGELIA (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. 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.
KOMENTARZ
W Trzecią Niedziela Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię św. Jana
opisującą scenę oczyszczenia świątyni. Czytamy w niej, że „ Jezus

sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał” (J 2,15).
Jezus z biczem w ręku! Jezus wypędzający przekupniów ze świątyni,
Jezus wywracający stoły! Jezus uniesiony gniewem, Jezus oburzony!
Niełatwo nam wyobrazić sobie Pana w takiej postaci. Rzadko to
wydarzenie było natchnieniem artystów, którym bardziej odpowiadał
Zbawiciel cichy, dobry, przedstawiany zawsze w atmosferze
dostojeństwa, majestatu. Niełatwo nam zobaczyć Chrystusa, który się
czemuś gwałtownie sprzeciwia, oburza. Pana, który nie do wszystkiego,
co zastaje w człowieku i świecie dobrotliwie się uśmiecha i pobłażliwie
to akceptuje…
Taka postawa Jezusa od razu wywołuje sprzeciw Żydów, którzy zawsze
w takich momentach pytają „jakim prawem to czynisz?”. „Jakim
znakiem wykażesz się wobec nas?” (J 2,18). Nazywają Go intruzem.
A Pan im odpowiada: „zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją
na nowo” (J 2,19). To znaczy: zabijcie Mnie, a Ja trzeciego dnia znów
wstanę żywy! Chcieli znaku, dawał im wiele razy, a teraz zapowiada znak
największy, Zmartwychwstanie. Nie zrozumieli. Człowiek tak często
rozumie tylko to, co chce zrozumieć…
Warto zadać sobie pytanie, gdyby dziś Pan Jezus przyszedł z biczem w
ręku do mojego życia, jakie stoły by powywracał, które moje skarby
natychmiast by powyrzucał?
Czy zostałby kamień na kamieniu z tego, co uznałem za świątynię swego
życia?
Ks. Grzegorz
8. rocznica
Papież Franciszek 13 marca obchodzi 8. rocznicę wyboru na Stolicę
Piotrową. Wiadomość o decyzji Kolegium Kardynalskiego o wyborze
kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskupa Buenos Aires na papieża podał
13 marca 2013 r. kardynał Jean-Louis Tauran oznajmiając z loggii
bazyliki św. Piotra “radość wielką; mamy papieża”.
Wielkie tłumy wiernych z Włoch i całego świata, zgromadzone wówczas
na Placu św. Piotra w Watykanie, przyjęły tę wiadomość z ogromną
radością i entuzjazmem. Przed Bazyliką Watykańską zgromadziło się
100 tys. osób. Papież z Argentyny został 266. następcą św. Piotra.
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13 marca 2013 r. o godz. 19:06 pojawił się biały dym. Papieżem
został kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires przyjmując
imię Franciszka.
Franciszek jest pierwszym jezuitą, a od prawie 200 lat pierwszym
zakonnikiem na tronie św. Piotra, pierwszym spoza Europy od trzynastu
wieków i pierwszym pochodzącym z Ameryki.
W dniu inauguracji Ojciec Święty zaprezentował program swego
pontyfikatu.
„Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego stworzenia, strzec każdej
osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest posługa,
do której wypełniania powołany jest Biskup Rzymu” – mówił Franciszek
w czasie Mszy św. inauguracyjnej. Stwierdził, że „nie powinniśmy bać
się dobroci, czułości!” zaznaczając, że tak też rozumieli swoją posługę
Następcy Piotra. Podkreślił jednocześnie, że „prawdziwą władzą jest
służba i że także Papież, by wypełniać władzę, musi coraz bardziej
wchodzić w tę posługę, która ma swój świetlisty szczyt na krzyżu”.
Nowenna do św. Józefa
Św. Józef był prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem i obrońcą
Świętej Rodziny, jak podkreślał to Leon XIII. Kościół otacza
szczególnym nabożeństwem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i
opiekuna Zbawiciela.
Nowenna to dziewięciodniowe nabożeństwo przebłagalne. Św. Teresa od
Jezusa powiedziała: „Obrałam sobie za orędownika i patrona
chwalebnego św. Józefa usilnie się jemu polecając (…) Nie pamiętam
bym kiedykolwiek, aż do tej chwili, prosiła go o jakąś rzecz, której by mi
nie wyświadczył (…). Kto by mi nie wierzył niech spróbuje, a z własnego
doświadczenia przekona się, jak dobra i pożyteczna to rzecz, polecać się
temu chwalebnemu Patriarsze i czcić go nabożeństwem”.
Nowennę rozpoczynamy w środę 10 marca i będziemy odmawiać po
Mszy św. wieczornej.
Ogłoszenia
- Trwają katechezy dla młodzieży i dorosłych, które głoszone są w
poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w kościele.
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- W piątki Wielkiego Postu Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, dla
dorosłych o godz. 17.45 i dla młodzież o godz. 19.15.
- Wielki Post jest czasem szczególnej troski o biednych i potrzebujących.
Przy ołtarzu św. Anny wystawiony jest kosz, do którego możemy składać
dary żywnościowe oraz środki czystości. Jest również skarbona z
jałmużną wielkopostną.
- W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Msza
św. w intencji ofiarodawców zostanie odprawiona w Wigilię Paschalną.
- Papież Franciszek ustanowił św. Józefa patronem tego roku.
Zapraszamy do włączenia się w nowennę do św. Józefa, którą
rozpoczniemy w środę, 10 marca i będziemy odmawiać po Mszy św.
wieczornej.
- Torby Miłosierdzia - to projekt Caritas na Wielki Post, w którym każdy
może wziąć udział.
Jeśli ktoś szuka sposobu ofiarowania jałmużny, to zapraszamy do
zakrystii, po Torbę Miłosierdzia, z listą artykułów potrzebnych
najbiedniejszym na nadchodzące święta. Wystarczy wypełnić torbę
odpowiednimi zakupami i odnieść ją do siedziby Caritas.
Zachęcamy wszystkich, by w tym czasie jeszcze szerzej otworzyć swoje
serce i wesprzeć potrzebujących. Torby można odbierać i przynosić do
siedziby Caritas
- wtorki godz. 15.00 – 18.00
- piątki godz. 16.00 – 18.00
- soboty godz. 9.00 – 12.00
- Przypominamy, że w każdy czwartek od porannej Mszy św. do godz.
20.30 w kaplicy Krzyża jest wystawienie Najświętszego Sakramentu,
czas osobistej modlitwy i adoracji.
- Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia
Bożego w kaplicy Krzyża od poniedziałku do piątku o godz. 15.00.
- Do końca kwietnia można przekazać 1% podatku dochodowego na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Na stojaku z prasą są ulotki
informujące, jak wypełnić formularz zeznania podatkowego PIT, poprzez
który możemy przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz naszej
parafialnej Caritas.
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