
Uzupełnij:  1. „Powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy … zginiecie”                     
2. „Jeśli się nie …  wszyscy podobnie zginiecie”  3. „Oto już trzy lata, odkąd … i szukam 
owocu na tym drzewie” 4. Jesteśmy jak tamtych … ludzi, na których zwaliła się wieża                   
w Siloam  5. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej …   6. Jesteśmy 
takimi samymi … jak wszyscy mieszkańcy Jerozolimy.  7. Pan szukał owocu  na drzewie 
… 10. Pewien … miał drzewo figowe. 11.  „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw;                        
ja okopię je i obłożę… ; może wyda owoc”  12. „Bliskie jest Królestwo…”. 

 
- Figa symbolizuje rzecz 
tanią, mało wartą, godną 
lekceważenia – figa                    
z makiem. Ale też                      
w Ewangelii świętej figa 
jest znakiem nadziei, 
zwiastunem odrodzenia, 
wiosny. W Ziemi Świętej 
figa była osobliwym 
drzewem, jedynym, które 
zrzucało liście na zimę. 
Wszystko zimą było 
dookoła zielone, tylko 
jedna figa sterczała jak 
badyl czy  sucha miotła.  
Dlatego była zauważalna. 

Gdy figa zakwitła, wszyscy widzieli, że idzie wiosna, bo suchy dotąd badyl 
przykrył się zielonymi liśćmi. – Mamy budzić w ludziach nadzieję i nie pokazywać 
im figi, która nic nie znaczy, lecz dawać tę figę, która jest zwiastunem czegoś 
dobrego, zwiastunem wiosny.   - [x Jan Twardowski, jw., s.248].  

Wieża w Siloam zawaliła się, zabijając osiemnastu ludzi. Choć było w  dawnych czasach 
Saula, dzisiaj pod jednym względem dzieje się podobnie jak wtedy. Jeżeli ktoś jest przez 
nas źle osądzony i rozbije się samochodem, wpadnie pod tramwaj, wyleci z okna, 
dostanie w głowę doniczką z oleandrem, zleci z ruchomych schodów i złamie nogi                         
z przemieszczeniem, mówimy: „No tak, dotknęła go kara Boża”. – Jak bardzo 
umniejszamy Boga, jeżeli chcemy, by tak osądzał ludzi jak my i wkładamy Mu do ręki 
kodeks naszego prawa. – O ile krótsza byłaby Litania do Wszystkich Świętych, gdybyśmy 
sądzili po swojemu. Zabrakłoby świętej Magdaleny, bo wstyd, że ziemia nosiła taką 
grzesznicę. Dobry łotr byłby dla nas zawsze złym łotrem. Nie byłoby świętego Pawła,                       
bo jako Szaweł prześladował chrześcijan. Nie byłoby świętego Augustyna, który                            
w młodości nie był święty. Wciąż ktoś nowy przybywa do Litanii,  chociaż na ziemi jeszcze 
go nie umiemy ani dostrzec, ani kanonizować. -  Bóg jest Ojcem miłosierdzia, tym, który 
czeka cierpliwie na nasze nawrócenie. * - Aktualny czas, jaki jeszcze mamy, jest naszym 
największym skarbem – czasem naszego pojednania się z Bogiem i z drugim 
człowiekiem. - [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze, 2005, s.247].  

 MOJE POSTANOWIENIE: W czasie tego tygodnia Wielkiego Postu będę                      

się modlił(a) o nawrócenie i zgodę w rodzinach … 
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Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie. (Mt 4, 17)                                 
Łk 13, 1-9                                                
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi 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, iż 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 Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść: 
"Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę                
i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię 
wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię 
go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.                           
Nie mów: „Jestem w porządku”, „Są gorsi ode mnie”. Nie trać energii na porównywanie się 
z innymi. A jeśli wreszcie dochodzisz do wniosku, że nie potrafisz kochać, że wciąż 
kochasz za mało, że twoje życie nie przynosi owoców miłości, to zwróć się do Chrystusa-
Ogrodnika i pozwól, by On się o ciebie zatroszczył. Uwierz, że jeśli „pokornie przyznasz 
się do przewinień”, zostaniesz od nich przez Chrystusa uwolniony. Wszyscy jesteśmy 
grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia – metanoi, czyli odnowy w naszym 
myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna to 
naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy. [O. P. Ciesielski OP & Ł. Kubiak OP, 
„Oremus” Wielki Post 2004, s. 76]

 Ojciec Franciszek  - « Wielki Post to ponowne odkrycie, że jesteśmy stworzeni dla 
ognia, który zawsze płonie, nie dla popiołów, które natychmiast gasną; [Środa 

Popielcowa].                                               
„Ojcze nasz” jest modlitwą, która rozpala w nas tę samą miłość, jaką Jezus 

umiłował wolę Ojca, płomień, który pobudza nas do przemieniania świata miłością. 
Chrześcijanin nie wierzy w nieuchronny „los”. W wierze chrześcijan nie ma nic 
przypadkowego. Jest natomiast zbawienie, które czeka na objawienie się w życiu każdego 
mężczyzny i każdej kobiety oraz wypełnienie się w wieczności. Jeśli się modlimy,                        
to dlatego, że wierzymy, iż Bóg może i chce przekształcić rzeczywistość, zwyciężając zło 
dobrem. Sensowne jest posłuszeństwo  i powierzenie się temu Bogu nawet w godzinie 

najtrudniejszej próby. [Katecheza,20.03.2019];                                                  

Pościć -  uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych:... przechodzić od pokusy 

"pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia 
z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca.                                                       
Modlić się -  aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja               

i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia.                                                   
Dawać jałmużnę - czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla 

siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.  - I w ten sposób na 
nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości 
Boga… - i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.      [z Orędzia na Wielki Post 2019];      

1 x P  D  B   E x x 

2 N   R  C  C  E x 

3 x P  Z   H  D  Ę 
4 O   E  N  S  U x 

5 x x x W  N  I  Y x 
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 św. Jan Paweł II - Nie zamykajmy dziś naszych serc, lecz słuchajmy głosu 
Chrystusa i głosu ludzi - naszych braci! Niech czyny miłosierdzia, spełnione                              
w okresie Wielkiego Postu przez rodziny i dla rodzin, staną się dla wszystkich 
źródłem głębokiej radości i otworzą serca na przyjęcie zmartwychwstałego Pana, 
„pierworodnego między wielu braćmi” (por. Rz 8,29)! [Orędzie na Wielki Post 1994 r.].  
Stefan Kardynał Wyszyński – Są różni obrońcy ładu: ładu moralnego w ojczyźnie, 

wolności społecznej i wolności granic. Wspaniały wzór obrońcy ładu moralnego                                
w Ojczyźnie to biskup krakowski, święty Stanisław, który odważnie mówił władcy: „tego ci 
się czynić nie godzi!” Nie wolno wyciskać łez.  Trzeba dać Narodowi wzór.      Ty właśnie 
masz obowiązek to czynić”. Mówił twarde słowa śmiałemu władcy i – zginął. Obrońcy ładu 
moralnego też są bohaterami. Święty Tomasz z Akwinu nie waha się ich nazwać  
męczennikami.  [Wolanie o nowych ludzi, Warszawa, 1996, s. 51];    
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                     
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie 
Duch Święty.  II -  Meditatio – Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" -                          

Temat Bożej cierpliwości wobec grzeszników, cierpliwego oczekiwania na nasze 
nawrócenie, przewija się często na kartach Ewangelii. Wynika      to z zasady,                       
że „Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył”. - Czy jest mi 
trudno uwierzyć w miłość Boga? – Czy rzeczywiście wierzę, że Bogu zależy na 
mnie, na  moim życiu?  -  że Bóg ciągle czeka, daje mi szanse poprawy i  nie 
zraża się moim lekceważeniem i niewiarą? -   Ale Bożej cierpliwości nie wolno 
nadużywać  i wystawiać na próbę. Bożym celem jest moje nawrócenie. Co robię, 
żeby uniknąć zagłady? – czy dokonuję właściwych wyborów, tzn. zgodnych                             
z wolą Bożą? … - Czy chociaż próbuję z nią współpracować? …
 Przypowieść o ogrodniku i drzewie figowym pokazuje, że Chrystus 
osobiście angażuje się  w sprawę naszego nawrócenia. Jest gotów wspomóc nas 
na różne sposoby, aby nam ułatwić decyzję wiary.  Bóg, mając władzę absolutną 
– czeka. Nie mści się, nie szaleje ze złości, lecz spokojnie czeka, płacąc swoim 
cierpieniem i bólem nieodwzajemnionej miłości… - Czyż już to nie jest                             
to dowodem Jego miłości? I czy nie jest wystarczającym argumentem,                                 
aby nie kazać Mu dłużej na siebie czekać?                                                        
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                                  

o przeżyciach, które  rodzi  w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                      
Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem...    To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 

ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:      Pan jest łaskawy, pełen 
miłosierdzia (Ps 103)  KALENDARIUM:                                                                                                       

25. 03. – pn. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -  Przygotowując się                               

do świętowania Wielkanocy, obchodzimy uroczystość poświęconą tajemnicy Wcielenia                  
i odnoszącą się do Narodzenia Pańskiego. Jest to jednak tylko pozorna niestosowność. 
Historia zbawienia jest bowiem jedna, a Wcielenie to początek realizacji dzieła odkupienia. 
To właśnie człowieczeństwo Jezusa jest narzędziem naszego zbawienia. Uroczystość                         
ta jest również okazją dla nas, by spojrzeć na własne człowieczeństwo, a szczególnie                  
na naszą cielesność, jako na dar Boga i drogę do zjednoczenia z Nim.                                               
[M. Zachara MIC, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 115];                                                                   
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1. Dziś o godz.17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Zachęcamy do uczestnictwa. 

2.  Zespół „Caritas” rozprowadza świece-jajka i paschałki wielkanocne. Są to 
świece – cegiełki na pomoc charytatywną dla ubogich dzieci. Świece są w cenie 
12 i 14 zł. Dziękujemy za wsparcie tego dzieła!  

3. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 6.30, 7.30, 9.00                      
i 18.00. Msza św. o godz. 9.00 w intencji wszystkich podejmujących Dzieło 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z aktem podjęcia tego dzieła. 

4.  We wtorek,  środę i czwartek ( 26, 27 i 28 marca) swoje rekolekcje 
odprawiają gimnazjaliści oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 132 i 387. 

Prosimy rodziców o zainteresowanie się, czy Wasze dzieci biorą w nich udział.  

6. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o 17.30 dla dzieci, a dla dorosłych                 
po Mszy św. wieczornej.                                 
7. W następną niedzielę, 31 marca, na wszystkich Mszach św. naukami 
rozpoczniemy nasze  parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały 
przez poniedziałek, wtorek i środę, podczas Mszy św. o g. 9.00 i 18.00. 
Spowiedź św. będzie od 8.30 i 17.30.                                     
W tym samym czasie rekolekcje odprawiać będzie młodzież szkół średnich 
„Kopernika” i „Kasprzaka” . Już dziś prosimy Was, Kochani, o modlitwę                      
w intencji Księdza Rekolekcjonisty. Otoczmy Go naszą gorącą modlitwą. 
Apelujemy o taką organizację naszego czasu, abyśmy jak najliczniej mogli 
skorzystać z tego świętego czasu łaski. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Andrzej 
Kukła - redemptorysta.                                   
8. Planujemy zorganizowanie przy naszej parafii Kręgu Małżeństw Kościoła 
Domowego. Zainteresowane małżeństwa prosimy o zgłaszanie się i zapisanie                         
u Ks. Pawła lub w Kancelarii Parafialnej we wtorki. Natomiast dla chętnych                      
na pogłębienie wiedzy biblijnej rozpoczynamy spotkania Kręgu Biblijnego                     
w czwartki po Mszy św. wieczornej (ok.18.30) w Sali parafialnej.                                                  
Na spotkania z Biblią zaprasza Ks. Paweł.                                 
9. W najbliższą sobotę o g. 11.00 zbiórka ministrantów i kandydatów.                       
10.  Przy bocznym filarze po prawej stronie kościoła wystawiony jest krzyż                   
do adoracji przez okres Wielkiego Postu. Przy krzyżu tym tradycyjnie wystawiona 
jest puszka, do której możemy składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
„Bóg zapłać”! Natomiast przy ołtarzu św. Antoniego jest kosz na dary serca dla 
ubogich na świąteczne paczki. Podzielmy się darem serca z uboższymi od nas! 
11. Zwracamy się z prośbą o przynoszenie pustych, plastikowych buteleczek                     
na wodę święconą. Butelki można składać do kartonu w kruchcie kościoła.                        
Bóg zapłać! 


