
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Wj 20, 1–17
     W owych dniach mówił Bóg wszystkie te 
słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię 
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie 
będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie 
będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani 
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest 
w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał 
im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ 
Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdros-
nym, który karze występek ojców na synach 
do trzeciego i czwartego pokolenia względem 
tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś 
łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy 
Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga 
twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie 
pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego 
imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu 
szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz 
pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 
Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci 
Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu 
tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani 
syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, 
ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani 
cudzoziemiec, który mieszka pośród twych 
bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan 
niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w 
nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego 
pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go 
za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, 
abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, 
da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz 
cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz 
mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa 
jako świadek. Nie będziesz pożądał domu 
bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony 
bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego 
niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani 
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Ps 19, 8–11
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 
Prawo Pańskie jest doskonałe 
i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, 
uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 3, 16

Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że dał Syna swego Jednorodzonego, 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

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, porozrzu-
cał 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 ucznio-
wie 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.
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Tematem przewodnim czytań jest gorliwość w pełnieniu Bożych przykazań. Prawda 
o Bożym miłosierdziu w żadnym razie nie może być usprawiedliwieniem dla tych, którzy nie 
chcą potraktować wskazań moralnych na poważnie. Widzimy to dziś na przykładzie Ewangelii, 
gdzie Jezus – najdoskonalszy głosiciel miłości – w zdecydowany sposób wyrzucił ze Świątyni 
sprzedających woły i barany oraz bankierów. Uczniowie obserwujący Jego zachowanie, jako 
jego przyczynę upatrywali właśnie gorliwość o zachowanie Bożego porządku. 
  Pierwsze czytanie przypomina, jak ten Boży porządek ma wyglądać. Przekazanie Dekalogu 
jest dopełnieniem Boskiego dzieła stworzenia. To nieprawda, że Bóg stworzył świat materialny 
i przestał się nim interesować; nakręcił zegar, który od tego momentu chodzi bez Jego pomocy. 
Bóg nieustannie interweniuje w stworzony przez siebie świat. Chce, by nasze zachowanie 
i działanie odzwierciedlało Jego zamysł. Jeśli jestem osobą wierzącą, muszę więc Jego Dekalog 
brać na serio. Często porównuje się przykazania do wskazówek czy zachęt. Rozumiejąc 
intencję takiej metafory, należy uważać, by nie przyczyniała się ona do osłabnięcia naszej 
gorliwości. Wskazówki mogę, ale nie muszę usłuchać. Tymczasem Bóg wyraźnie używa trybu 
rozkazującego: „Nie będziesz…”. Nie ma tu miejsca na letniość, lecz tylko na gorliwość.

    Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy 
szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla 
Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych 
zaś, którzy są powołani, tak spośród 
Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, 
mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, 
co jest głupstwem u Boga, przewyższa 
mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, 
przewyższa mocą ludzi.

PSALM RESPONSORYJNY 

1

K OM E N T A R Z

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 
sądy Pana prawdziwe, 
a wszystkie razem słuszne. 
Cenniejsze nad złoto, 
nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 22–25

Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

   Św. Paweł uzupełnia temat w Liście do Koryntian, wskazując na źródło naszej gorliwości. 
Skąd mamy czerpać troskę o zachowanie Bożego porządku? Tym źródłem jest Jezus 
Chrystus. Jego śmierć na krzyżu pokazuje, jak straszne są konsekwencje odwrócenia się od Boga. 
W związku z tym Paweł konkluduje, że winniśmy głosić właśnie Chrystusa Ukrzyżowanego. 
To głoszenie, według zapewnień dzisiejszego psalmu, da nam życie wieczne.

Oto słowo Boże
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  Z jednej strony jest to bardzo smutny 
wniosek, z drugiej zaś bardzo motywujący. 
Zatem zamiast „dołować się” aspektem 
wieczystego niewykorzystania, należałoby 
zmobilizować wszystkie siły wewnętrzne, 
żeby maksymalnie dużo owych szans należy-
cie spożytkować. I tu na naszej drodze 
spotykamy jednego z demonów, o których dużo 
pisał Ewagriusz z Pontu – demona lenistwa.
  Nim jednak zagłębię się w powyższą 
kwestię opowiem Wam pokrótce (bo wierzcie 
mi, można by godzinami) o tym, kim był ów 
mąż o dziwacznym imieniu.

  Ewagriusz nie zadowalał się życiem eremity, 
ale poddawał je głębokiej refleksji teologicz-
nej, usiłując dogłębnie pojąć i przekazać 
innym w swoich dziełach, o co w tym życiu 
pustynnym tak naprawdę chodzi i z czym de 
facto mnich – asceta musi się zmierzyć w swej 
walce o wejście do Królestwa Niebieskiego. 
W

Wynikiem tych rozważań było m.in. sformuło-
wanie katalogu ośmiu demonów – namięt-
ności, które niszczą wolność człowieka. Są to 
wg Ewagriusza: obżarstwo, nieczystość, 
chciwość, gniew, smutek, próżność, pycha 
i właśnie lenistwo, nazywane przez mnicha 
acedia. Przypomina Wam coś ten katalog? 
Bingo! To właśnie na podstawie nauczania 
Ewagriusza z Pontu, święty Grzegorz Wielki 
i święty Jan Kasjan, sformułowali nauczanie 
dotyczące siedmiu grzechów głównych, po 
dziś dzień obecne w katechizmie.

  Na stronie opoka.org.pl powitało mnie 
ostatnio takie hasło: „Wielki Post to 40 szans 
na zbliżenie się do Boga poprzez modlitwę, 
post i jałmużnę”. Aż czterdzieści szans! 
Zaraz przyszła autorefleksja nad tym, jak 
wykorzystuję dane mi szanse… Czas mija 
bezpowrotnie, „leci jak tkackie czółenko 
i przemija bez nadziei” (Hi 7, 6). Każda niewy-
korzystana szansa zostaje niewykorzystana 
na zawsze.

 Do określenia demona lenistwa Ewagriusz 
używa słowa acedia, co z greckiego oznacza 
brak troski o własny byt, obojętność. Ten 
demon powoduje duchowe lenistwo i fizyczną 
ociężałość, wypalenie, apatię, niechęć do 
jakiegokolwiek czynu, dekoncentrację, niemoż-
ność zaznania spokoju, duchowe zniechę-
cenie. Człowiek targany przez tego demona 
jest „jak nierozumne zwierzę, z przodu ciągnięte 
przez pożądliwość, z tyłu popychane i bite przez 
nienawiść”. Demon ten sprawia, że człowiek 
nie pragnie, a wręcz nienawidzi, tego co ma, 
a wydaje mu się, że chce tego czego nie ma. 
Oczywiście, gdy wreszcie osiąga to, czego 
zdawał się tak pragnąć, cała historia się 
powtarza. Jest dogłębnie zawładnięty przez 
niepokój i poczucie nieusatysfakcjonowania.

ACEDIA według 
EWAGRIUSZA Z PONTU 

   Każdemu z tych demonów, wykorzystują-
cemu naturalne skłonności i popędy człowieka, 
Ewagriusz z Pontu poświęcił osobne rozwa-
żania w swoim dziele pt. O ośmiu duchach zła 
(traktat ten opracował wnikliwie ojciec 
Włodzimierz Zatorski, benedyktyn, w książce 
pt. Osiem duchów zła, wydanej przez Wydaw-
nictwo Benedyktynów Tyniec). Szczególnie 
dużo miejsca poświęcił przedstawieniu demona, 
który złośliwie utrudnia nam wykorzystywanie 
naszych szans wielkopostnych, dlatego też 
i ja poświęcę mu trochę miejsca w dzisiejszym 
felietonie.

Z pamiętnika
katolika ...

  Ewagriusz z Pontu urodził się w IV w. 
w Turcji w rodzinie bogatego kapłana. Odebrał 
świetne wykształcenie w najlepszych ośrod-
kach naukowych ówczesnego świata wschod-
niego. Miał otwarty i chłonny umysł, dzięki 
czemu szybko piął się po kolejnych szcze-
blach kariery duchownego. Był sławny w całym 
Konstantynopolu, co przysporzyło mu, jak to 
zwykle bywa, wielu przyjaciół i o wiele wię-
kszą ilość wrogów. Ci ostatni zaczęli wymy-
ślać różne intrygi mające na celu pozbycie 
się Ewagriusza z Konstantynopola. Udało im 
się to. Ewagriusz nie tylko zszedł im z drogi 
w Konstantynopolu, ale w ogóle zaszył się na 
Pustyni Egipskiej, koło Aleksandrii, aby tam 
wieść ascetyczne życie mnicha. W ten oto 
sposób (upraszczając, rzecz jasna) genialny 
karierowicz, został jednym z największych 
i najważniejszych ojców pustyni.    Ewagriusz pisze, że ten demon najczęściej 

atakuje mnicha w południe, gdy czas 
zaczyna się dłużyć, a mnich zamiast zająć 
się czymś konkretnym ciągle wygląda przez 
okno, licząc, że a nuż ktoś przyjdzie go 
odwiedzić. Znajduje się w stanie swoistego 
paraliżu duchowego. Gdy pracuje odczuwa 
znużenie i zniechęcenie, gdy nie pracuje 
nudzi się niemiłosiernie.

  Stosujmy zatem mądre rady Ewagriusza 
i nie dajmy sobie odebrać pozostałych nam 
szans wielkopostnych! Kto wie czy właśnie 
ten, obecnie trwający Wielki Post, nie będzie 
czasem największego przełomu naszego 
życia? Pozwólmy Bogu działać!

  Ewagriusz mówi, że przesada w czym-
kolwiek, brak umiaru w jakiejkolwiek postaci, 
pochodzą właśnie od tego złego ducha. Na 
szczęście ojciec pustyni nie poprzestaje tylko 
na przedstawieniu demona, ale również 
podpowiada środki, mogące stanowić oręż 
w walce duchowej przeciwko niemu.

   Czasem jednak demon ten przybiera zgoła 
odmienną postać. Sprawia, że człowiek 
będący pod jego wpływem bynajmniej nie jest 
pogrążony w niemocy, jest wręcz hiperak-
tywny. Demon pobudza go do bezreflek-
syjnego działania, mającego budować własne 
ego człowieka. Owładnięta nim osoba nie 
odpoczywa, nie „marnuje” czasu na jakąkol-
wiek refleksję, o modlitwie nie wspominając. 
Zatraca swoją duszę w byciu produktywnym, 
ku swojej własnej niby-chwale. A jeszcze 
kiedy indziej demon acedii przybiera postać 
uczucia niespełnienia. Na zewnątrz niby 
wszystko jest dobrze, ale we wnętrzu 
człowieka panuje rozkład. Modli się, ale bez 
entuzjazmu ani świadomości celu jakiemu 
owa modlitwa służy,  niby wie, że grzeszy, ale 
nie odczuwa żalu. Jego dusza jest jakby 
zamrożona, zupełnie nieczuła, obojętna.

    Po drugie należy się modlić o dar łez, które 
skruszą zatwardziałe serce i znów uzdatnią je 
do odczuwania. 

   Po pierwsze stany wątpliwości, co do tego 
czy aby na pewno pragniemy być tu gdzie 
jesteśmy, należy przeczekać. Gdy człowiek 
jest targany silnymi emocjami, nie powinien 
podejmować żadnych decyzji czy działań, ale 
poczekać na stan duszy, w którym będzie 
mógł się zdobyć na większy obiektywizm, 
a tym samym lepszą ocenę sytuacji.

  Po trzecie w walce z demonem acedii 
najważniejsza jest wytrwałość i zachowanie 
właściwej miary. 

PS. Wiem, że dziś mamy Dzień Kobiet i być 
może temat ściśle kobiecy byłby bardziej na 
miejscu, ale Ewagriusz z Pontu zawładnął 
ostatnio moimi myślami i chęć podzielenia się 
z Wami przynajmniej cząsteczką bogactwa 
jego rozmyślań, okazała się silniejsza niż 
konwenans okolicznościowy. Niemniej wszy-
stkim kobietom niezależnie od wieku, wykony-
wanego zawodu, wzrostu, koloru włosów 
i oczu, życzę samych cudowności, a przede 
wszystkim świadomości swojej królewskości. 
Każda z nas, będąc małą dziewczynką 
marzyła o byciu królewną lub księżniczką. 
I każda z nas nią jest! Naszym Ojcem jest 
najpotężniejszy Król, Władca Wszechświata, 
a my jesteśmy Jego ukochanymi córkami! 
Wszystkiego najlepszego, Królewny!

 Ewagriusz z Pontu pisze, że „żonaty męż-
czyzna będąc w stanie acedii zmienia żonę, 
ponieważ obwinia ją o swoje cierpienie. Mnich 
z kolei chce uciec z celi łudząc się, że w innym 
miejscu będzie mu lepiej. Ma subiektywne 
poczucie opuszczenia przez braci, mistrza 
duchowego, oczekuje od nich pocieszenia, a nie 
otrzymując go oskarża ich o obojętność i brak 
miłości. Nikt nie jest jednak w stanie pomóc 
takiemu człowiekowi, ponieważ toczy on wew-
nętrzną walkę, w której przeciwnikiem nie jest 
żona, współbracia, koledzy z pracy, ale 
zranione „ja”.”Tekst: Maria Paszyńska



    Piotr spostrzegł, że niektórzy spośród 
słuchających Jezusa zaczęli się nerwowo 
kręcić i rozglądać na boki. Jeszcze inni 
ukryli twarze w chustach lub nakryli głowę 
kapturami, jakby bali się, że grozi im kara 
już za samo słuchanie tych słów. Pan 
Jezus jednak zdawał się nie dostrzegać ich 
zachowania i spokojnie przemawiał dalej:

– Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni
w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc 
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, 
lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią 
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary 
wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom 
na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich 
nie chcą.
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NIEDZIELNA 
DOBRANOCKA 

czyli 

Ewangelia 
dla najmłodszych 

    Uczniowie nie mogli się nadziwić skąd 
Pan Jezus ma tyle siły. Od wielu dni nieu-
stannie nauczał wciąż rosnące tłumy ludzi, 
idących za nim krok w krok. Nie zważał na 
żadne niedogodności, na deszcze, słotę, 
upał czy silne wiatry. Jadł i pił niewiele i to 
właściwie tylko wtedy, gdy uczniowie przy-
pominali Mu, że od wielu godzin nie miał nic 
w ustach. Patrzył na nich wówczas zdziwio-
ny, jakby dopiero ich słowa przypominały 
mu o własnym głodzie. Potem uśmiechał 
się i z wdzięcznością przyjmował posiłek. 
Wieczorami, gdy ludzie idący za Nim już 
dawno spali, większość apostołów po 
wieczornej, wspólnej modlitwie padała gdzie-
kolwiek, natychmiast zapadając w głęboki 
sen. Jednak ci, którzy byli trochę bardziej 
wytrzymali lub mieli jeszcze jakieś zadanie 
do wykonania, widzieli jak Pan Jezus 
oddalał się od reszty, w poszukiwaniu 
ustronnego miejsca na modlitwę. Nikt nie 
wiedział jak długo się modlił nocami, bo nikt 
nigdy nie doczekał powrotu Mistrza. 
Każdego prędzej czy później morzył sen.    Piotrowi wydawało się, że ten dzień biegł 

jeszcze szybciej niż poprzedni. Bardzo 
dużo ludzi nadeszło o poranku, żeby 
słuchać słów Jezusa. Od strony okolicz-
nych miasteczek i wsi, wciąż napływały 
nowe fale słuchaczy. Pan Jezus usiadł na 
wielkim kamieniu, na łagodnym wzniesieniu 
i zaczął mówić:

 Tekst: Maria Paszyńska

 Bogato odziany mężczyzna siedzący obok 
Piotra wydał pomruk niezadowolenia. Piotr 
przyjrzał mu się uważnie. Wyglądał na czło-
wieka, któremu nigdy niczego nie brakowało, 
a jednak wydawał się strasznie zmęczony 
i znudzony. Piotra uderzył kontrast pomię-
dzy twarzą Jezusa, którą ujrzał o świcie, 
a twarzą tego mężczyzny. Wówczas w jego 
sercu wezbrała głęboka pewność, że słowa 
Jezusa są prawdą. Jedyną prawdą, 
jedynym sposobem życia, dzięki któremu 
człowiek może być szczęśliwy. 

   Tego ranka bladozłoty promyk słońca 
pogłaskał Piotra po policzku. Zmęczony 
Piotr jęknął żałośnie i przykrył głowę 
kocem, próbując ocalić śniący mu się sen. 
Słonko jednak nie dawało za wygraną 
i zaczęło wciskać swoje promyczki 
w maleńkie szparki pomiędzy węzełkami 
koca. Piotr wiedział, że jest bez szans i że 
musi wstawać. Inni apostołowie jeszcze 
spali. Dookoła panowała charakterystyczna 
dla świtu cisza. Piotr stał dłuższy czas, 
delektując się pięknem nieporuszonego 
świata.  Wiedział, że za parę chwil wszystko 
się zmieni – rozśpiewają się ptaki, 
pracowite pszczoły rozpoczną swoją pracę, 
wp

– Wszystkie swe uczynki spełniają w tym
celu, żeby się ludziom pokazać. Rozsze-
rzają swoje filakterie i wydłużają frędzle 
u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na 
ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 
Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby 
ludzie nazywali ich Rabbi. Wy zaś nie 
pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem 
jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 
braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie 
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem 
jest Ojciec wasz, Ten, który jest w niebie. 
Nie chciejcie również, żeby was nazywano 
mistrzami, bo tylko jeden jest wasz Mistrz, 
Chrystus. Największy z was niech będzie 
waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyż-
szony.

a jego towarzysze zbudzą się ze snu i będą 
przygotowywać śniadanie. Stał i dziękował 
Stwórcy za ten cudowny świat i za to, że po 
raz kolejny może go oglądać i cieszyć się 
nim. Wtem dostrzegł w oddali jakiś jasny 
kształt. Rozpoznał Jezusa idącego ku 
niemu. Brwi Piotra uniosły się nadając jego 
twarzy wyraz bezbrzeżnego zdziwienia. 
Zastanawiał się, o której Pan Jezus musiał 
wstać, żeby udać się na modlitwę. Choć 
Piotr od dziecka przywykł do wczesnego 
wstawania na połów, jak dotąd nigdy nie 
udało mu się wstać przed Mistrzem, co 
nieodmiennie go zadziwiało. Gdy Jezus 
zbliżył się do niego, nie dostrzegł na Jego 
twarzy żadnych oznak zmęczenia. Wręcz 
przeciwnie widział radość życia, ogromną 
energię i głęboki pokój. Jezus uśmiechnął 
się do Piotra i położył dłoń na jego ramieniu. 
Nim zdążyli wymienić choć jedno zdanie, 
usłyszeli przeciągłe ziewnięcie Andrzeja, 
który usiadł na swoim kocu i zaspany drapał 
się po głowie.

Autor: Maciej Lichota

zadanie:  Połącz odpowiednie postacie z czynami, jakie zrobili. Litery odczytane
 w kolejności numerycznej utworzą hasło, które wpisz poniżej. 

1. Piotr  ●
2. Judasz  ●
3. Kajfasz  ●
4. Poncjusz Piłat  ●
5. Szymon z Cyreny  ●
6. Weronika  ●
7. Jan  ●
8. Józef z Arymatei  ●

hasło: _ _ _ _ _ _ _ _

→ U   pomógł nieść krzyż Panu Jezusowi
→ Ł   wydał Chrystusa Piłatowi
→ Ż   otarła twarz Panu Jezusowi
→ M  skazał Pana Jezusa na śmierć na krzyżu
→ N   jako jedyny z Apostołów stał pod krzyżem Pana Jezusa 
→ J    zaparł się trzykrotnie Pana Jezusa
→ A   poprosił o ciało Pana Jezusa
→ A   zdradził Pana Jezusa
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2.

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali, zostanie odpra-
wione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w naszym 
kościele odprawiane jest w każdy piątek 
Wielkiego Postu w następujących godzinach: 
o godz. 12.30 – dla dorosłych, o godz. 16.30 
– dla dzieci oraz o godz. 18.30 – dla 
dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży 
pracującej.

Świece Caritas można nabyć przed 
kościołem. Można je postawić na stół 
świąteczny, podarować rodzinie bądź 
znajomym, zapalić w święta na grobach 
bliskich. Pragniemy przypomnieć, że za 
środki uzyskane z rozprowadzania świec 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
prowadzi działalność charytatywną, niosąc 
pomoc najbardziej potrzebującym.

9. Dziękujemy parafianom, którzy zaangażo-
wali się w pomoc dla uchodźców z Donbasu. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 
Bóg zapłać.

4. Spotkanie członków Kół Żywego Różańca
odbędzie się o godz. 16.00 w Kanonii.

7.

W tym miesiącu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

6.

od 8.03 do 12.04.2015
o skruchę i nawrócenie dla

zatwardziałych grzeszników, 
aby zawierzyli Miłosierdziu 
Pana i doświadczyli Jego 

zbawiennej łaski.

Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 
o godz. 11.00 w kościele.

5. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych, przeprowadzone będą
w dniach 23 – 25 marca, dla uczniów
gimnazjum i młodzieży licealnej przepro-
wadzone będą w dniach 25 – 27 marca br.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się
w niedzielę, 22 marca i będą trwały do środy
25 marca br.

3.

22–25 marca 2015 r.

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

w naszym kościele

Ministranci
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

W Niedzielę Palmową
u naszych ministrantów 
można będzie otrzymać 

piękne palemki 
i wodę święconą.

Ofiary zasilą fundusz 
ministrancki.

Dzisiaj, o godz. 16.00 w kanonii,
odbędzie się spotkanie parafialnych 
Kół Żywego Różańca, na które 
zapraszamy nie tylko stałych, ale i nowych 
członków – tych wszystkich, którzy chcą 
doświadczyć w swoim życiu potęgi 
modlitwy różańcowej, zwłaszcza tej 
odmawianej we wspólnocie.

Zapraszamy 
do wspólnego 
śpiewu
i przeżywania 
parafialnej 
celebry
Ciemnej Jutrzni
Wielki Piątek, 
godz. 7.00
Wielka Sobota, 
godz. 7.00

aby 
dobrze przeżyć 

okres Wielkiego Postu 
i przygotować się do świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych do śpie-
wania Ciemnej Jutrzni w Wielki Piątek 
i w Wielką Sobotę. Nauka śpiewu w każdą 
niedzielę zaraz po nabożeństwie Gorzkich 
Żali w kanonii. Przypominamy, że Ciemna 
Jutrznia jest modlitwą brewiarzową o spec-
jalnej dostosowanej do dni Triduum treści. 
Jest ona wyrazem naszego czuwania 
z Chrystusem, a zarazem oczekiwaniem na 
Jego zmartwychwstanie.

8.
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