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Ewangelia VIII niedzieli zwykłej 

 

Jezus opowiedział uczniom przypo-

wieść: "Czy może niewidomy prowa-

dzić niewidomego? Czy nie wpadną 

w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa 

nauczyciela. Lecz każdy, dopiero 

w pełni wykształcony, będzie jak jego 

nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę 

w oku swego brata, a nie dostrzegasz 

belki we własnym oku? Jak możesz 

mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, 

że usunę drzazgę, która jest w twoim 

oku”, podczas gdy sam belki w swoim 

oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 

najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 

przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę 

z oka brata swego. Nie ma drzewa 

dobrego, które by wydawało zły owoc, 

ani też drzewa złego, które by dobry 

owoc wydawało. Po własnym owocu 

bowiem poznaje się każde drzewo; nie 

zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka 

jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry 

człowiek z dobrego skarbca swego 

serca wydobywa dobro, a zły człowiek 

ze złego skarbca wydobywa zło. Bo 

z obfitości serca mówią jego usta". 

(Łk 6, 39-45) 

 

Dzisiejsza ewangelia przekazuje 

nam trzy zasady człowieka wierzące-

go. Są one pewnego rodzaju wska-

zówkami, dzięki którym może on 

rozwinąć swoją wiarę.  

Pierwsza z nich zamyka się 

w zdaniu: Uczeń nie przewyższa nau-

czyciela. To zdanie przypomina nam - 

bardzo konkretnie - że naszym zada-

niem jest naśladować Jezusa. 

W życiu Jezusa widać esencję życia 

chrześcijańskiego. Są w nim obecne 

nie tylko chwile dobre i radosne. Jego 

częścią są także tajemnice bolesne 

i chwalebne. Podobnie jest i będzie do 

końca naszego życia. Będą nas spoty-

kać sytuacje, które będą przepełniały 

nasze serca radością i nadzieją. Ale 

będą też momenty trudne. Naszym 

zadaniem jest zrobić wszystko, aby 

w każdym z tych momentów naślado-

wać Jezusa. Nie przewyższać go, tylko 

naśladować. Umiejętność dobrego 

wykorzystania chwil dobrych, ale 

i odpowiedniego przejścia przez sytu-

acje trudne jest możliwa, jeżeli bę-

dziemy naśladować Jezusa w modli-

twie, pokorze i cierpliwości. 

Drugą zasadę można nazwać: Do-

strzegaj swoje błędy.  
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Nie chodzi oczywiście o to, żeby się 

nimi obarczać czy „dołować”. Chrze-

ścijanin dostrzegając swoje błędy, czy 

grzechy, widzi w nich szansę na spo-

tkanie z Bogiem, który chce naszego 

szczęścia. Grzech jest miejscem do-

świadczenia Bożego przebaczenia - 

spotykamy Boga, który nie przyszedł 

powołać sprawiedliwych, ale grzesz-

ników. Naszym zadaniem jest tylko 

przyznać się do słabości i poprosić 

Pana o łaskę, dzięki której możemy się 

poprawić. Jesteśmy wtedy podobni do 

syna z przypowieści o Miłosiernym 

Ojcu. Syn umiejąc przyznać się do 

błędu, doświadczył od swojego Ojca 

nie wrogości, ale miłości i przebacze-

nia. 

Jest wreszcie zasada: Drzewo po-

znaje się po owocach. Jezus zwraca 

naszą uwagę, że miarą tego jacy 

jesteśmy, są nasze czyny i zachowa-

nie. Jeśli ktoś jest osobą dobrą, tro-

skliwą i pełną miłości to jest to moż-

liwe dzięki temu, że w swoim sercu 

umieścił Boga i jego zasady. Ktoś kto 

żyje wiarą na co dzień potrafi tak 

ukształtować swoje serce, że dzięki 

niemu będzie pięknie żył. Kształtowa-

nie serca, podobnie jak wzrost drzewa 

to proces rozłożony na lata. Tak jak 

czekamy na owoce, tak często trzeba 

poczekać na dobre skutki naszego 

wyboru. Cierpliwość względem swo-

jego życia jest niezwykle ważną umie-

jętnością.  

Jezus w ewangelii zaprasza nas do 

długiej drogi, podczas której będzie 

nam towarzyszył. Tą drogą jest nasze 

życie, w którym poprzez swoje wybo-

ry kształtujemy nasze człowieczeń-

stwo i naszą wiarę. Cierpliwie podej-

mijmy wysiłek pójścia za Panem. 

Bądźmy pewni, że jest On w naszym 

życiu obecny w każdej jego chwili. 

Ks. Mateusz Szymczyk 
 

* * * 
 

QUARANT’ORE 

3-5 marca 

 

Quarant’ore lub inaczej nabożeń-

stwo 40-godzinne ma bardzo długą 

i bogatą tradycję. U zarania polegało 

na adoracji Najświętszego Sakramentu 

trwającej nieprzerwanie 40 godzin. 

Skąd wzięła się liczba „40”? Według 

tradycji właśnie tyle godzin Ciało 

Chrystusa złożone było w grobie. 

Zresztą liczba ta bardzo często poja-

wia się w Biblii na określenie czasu 

wyciszenia, oczyszczenia, odnowy, 

wykorzenienia zła, a ocalenia dobra. 

Oto kilka przykładów: 40 dni padał 

deszcz w czasie potopu, 40 lat trwała 

wędrówka narodu wybranego po pu-

styni, 40 dni i nocy przebywał Moj-

żesz na Synaju, tyle samo trwał post 

Jezusa.  

Nie ma pewności co do tego, kto 

i kiedy zapoczątkował nabożeństwo 

40-godzinne. W kościołach lokalnych 

znane było już w XIII wieku, nato-

miast w powszechnym od 1539 roku. 

Wprowadzono je, aby wynagradzać 

za grzechy wiernych i jednocześnie 

udaremnić wysiłki Turków, dążą-

cych do zniszczenia chrześcijaństwa. 

Niebezpieczeństwo zostało wówczas 

zażegnane. Chrześcijanie trwali 

w ciszy i skupieniu przed Panem ukry-

tym w Najświętszym Sakramencie, 

przepraszając za swoje winy i jedno-

cześnie prosząc o ochronę i pomoc. 
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W kolejnych wiekach nabożeństwo to 

było odprawiane w obliczu poważ-

nych zagrożeń, zarówno zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych – sprzenie-

wierzenia się wierze. Św. Ignacy Loy-

ola zachęcał, aby urządzać je w okre-

sie karnawału w celu przebłagania za 

grzechy popełniane w tym właśnie 

okresie. 

Dziś liczba „40” została już tylko 

w nazwie nabożeństwa, będącego 

wydłużoną adoracją eucharystyczną. 

Najświętszy Sakrament jest wystawia-

ny w 3 kolejne dni, a czasem 3 kolejne 

niedziele poprzedzające Wielki Post. 

 

Nabożeństwo 40-godzinne 

w kościele św. Mikołaja 
 

niedziela 3 marca: 

wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu po Mszy św. z godz. 1500 

możliwość adoracji do godz. 1830 

 

poniedziałek i wtorek (4 -5 marca) 

możliwość adoracji od 1500 do 1800 

 

Jezus będzie na pewno. A Ty? 
 

 

 

* * * 

 

ŚRODA POPIELCOWA 

6 marca  

 

Porządek Mszy św. w kościele para-
fialnym: 630, 715, 18 i 19. Podczas 
każdej Mszy św. obrzęd posypania 
głów popiołem. 

 

* * * 

 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 

 

Przez cały okres Wielkiego Postu 

w naszym kościele parafialnym wy-

stawiona będzie puszka z napisem 

„JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA” 

z przeznaczeniem na pomoc potrzebu-

jącym. Zachęcamy również do dziele-

nia się z ubogimi artykułami pierwszej 

potrzeby: żywnością i środkami czy-

stości. Można je składać do specjalne-

go kosza przy ołtarzu Serca Jezuso-

wego.  

 

* * * 

NABOŻEŃSTWA  PASYJNE 

I REKOLEKCJE  

W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA 
 

Droga Krzyżowa: 
➢ piątek godz. 17.00 (dla dzieci)  
➢ piątek  bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej około 18.30 
➢ niedziela po Mszy św. z godz. 

15.00 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym: niedziela godz. 1815 

 

Rekolekcje dla uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjalnych 18-20 marca. 

Program zostanie ogłoszony w szko-

łach.  

 
REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH 

31 marca – 3 kwietnia  

 

Rekolekcje parafialne rozpoczniemy 

w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tj. 

31 marca. Wygłosi je dla nas ks. dr hab. 

Grzegorz Godawa, pracownik Uniwersy-

tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-

wie. 

* * * 
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JEŻELI WIERZYSZ… 
 

Jeżeli naprawdę wierzysz, że je-

steś ukochanym dzieckiem Boga, 

który wszystko może, to jak mógłbyś 

nie zwracać się co dzień do Niego, 

prosząc, aby pomógł ci rozwiązać 

trudne sprawy? Czy uważałbyś za 

stratę chwile poświęcone na rozmowę 

z Nim?   

Jeżeli naprawdę wierzysz, że je-

steśmy rodziną Boga, czy mógłbyś 

odwrócić się od braci i sióstr, zamknąć 

na ich problemy, nawet nie próbować 

pomóc, opowiedzieć o tym Ojcu? 

Jeżeli naprawdę wierzysz, że 

w Jezusie jest twoje ocalenie, twój 

jedyny ratunek, to jak mógłbyś nie 

garnąć się do Niego, nie rozważać co 

dzień Jego życia?  

Dokładnie tak pomyślała Pauline 

Jaricot, zakładając wielką wspólnotę 

różańcową składającą się z poszcze-

gólnych róż. Jedna róża liczy tyle 

osób, ile jest tajemnic różańca, tak aby 

odmawiając zaledwie jeden dziesiątek 

dziennie, wspólnie rozważyć wszyst-

kie tajemnice (za czasów Pauline było 

ich 15, obecnie 20). Modlitwa wspól-

notowa ma ogromną moc. Zachęcał do 

niej sam Jezus: „Jeśli dwaj z was na 

ziemi zgodnie o coś prosić będą, to 

wszystkiego użyczy im mój Ojciec, 

który jest w niebie. (Mt 18, 19).” 

Mija blisko dwieście lat odkąd 

Pauline Jaricot założyła Żywy Róża-

niec. Pierwsza wspólnota powstała 

w 1826 roku w Lyonie we Francji. 

Zadaniem każdego członka było 

wprowadzenie do wspólnoty kolej-

nych pięciu osób, nic więc dziwnego, 

że w 1862 roku na różańcu codziennie 

modliło się już 2 miliony 250 tysięcy 

Francuzów, nie licząc wiernych 

z innych krajów! Należy dodać, że 

Żywy Różaniec został zatwierdzony 

w 1832 roku przez papieża Grzegorza 

XVI, który nadał mu liczne odpusty 

i polecił, by jego patronką została 

św. Filomena.  

W naszej parafii obecnie istnieje 

tylko jedna róża różańcowa. Pragnie-

my utworzyć kolejną męską i żeńską. 

Dołącz do nas! Zgłoszenia w kancela-

rii parafialnej. 

* * * 

 
IMIENINY KS. PROBOSZCZA 

 

We wtorek 19 marca przypada 
uroczystość św. Józefa, patrona 
naszego Ks. Proboszcza. Zaprasza-
my na Mszę św. w intencji Soleni-
zanta zamówioną przez Wspólnotę 
Żywego Różańca 19 marca o godz. 
18.00. 

 

* * * 

UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

25 marca 

 
 

Podczas Mszy św. o godz. 18.00 uro-

czyste przyjęcie dzieci nienarodzonych 

w duchową adopcję. 
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