
Hasła: 1. W świątyni Jezus napotkał siedzących                 

za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły 
…      i gołębie”. 2. „Z domu mego Ojca nie róbcie …”           
3.  Żydzi rzekli do Jezusa: „Jakim znakiem … się wobec 
nas, skoro takie rzeczy czynisz”?.  4.   Jezus porozrzucał 
monety … a stoły powywracał.  5.  „Czterdzieści … lat 
budowano tę świątynię” 6. „Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: … to stąd” 7. „… o dom Twój 
pochłonie Mnie”.  8.  „Zburzcie tę … a Ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo”.  9.  „W czasie Paschy, w dniu …, 
wielu uwierzyło w imię Jego”.  10.  „Jezus natomiast nie 
zwierzał się im, bo … znał” 11.  „Gdy więc 

zmartwychwstał, przypomnieli sobie … Jego, że to 
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł 
Jezus”. 12.  „Jezus nie potrzebował niczyjego …                     
o człowieku”. 13.  Jezus zaś mówił o świątyni swego … 

Papież Franciszek:  … W skupieniu i cichej 

modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i 
wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory 
związane z naszym powołaniem: dlatego istotne 
jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 
6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości. 
Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć 
świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy 
świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko 
nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w 
nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i 
którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi                       
do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] 
uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest”                                               
(1 P 3, 15). [z Orędzia Franciszka na Wielki Post. 2021]; 

  Jan Paweł II  -  Klękając przed obliczem Jasnogórskiej 

Królowej, modlę się, aby mój naród, przez wiarę w Jej 
niezawodną pomoc i obronę, odnosił zwycięstwo nad 
wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej 
Ojczyzny. Polecam Jej macierzyńskiej opiece Kościół na 
ziemi polskiej, aby przez świadectwo świętości i pokory 
zawsze umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach 
wszystkich wierzących. Proszę o odwagę dla 
odpowiedzialnych za przyszłość Polski, aby … 
potrafili bronić każdego dobra, które służy 
Rzeczypospolitej ... Zawierzam naszą Ojczyznę, 
cały Kościół i siebie samego  Jej matczynej 
opiece. Totus Tuus!. [List z okazji 350. rocznicy 
cudownej obrony Klasztoru Jasnogórskiego, 2005-04-
01].           

Stefan Kard. Wyszyński - Duch pokuty, to duch 

serdecznego żalu i wewnętrznego zawstydzenia wobec 
Boga, przed którym zawsze staje się w całej prawdzie,         
choć nie zawsze tę prawdę się uznaje. (Kromka chleba, 3).            
 
- Dlaczego Jezus wyrzucił kupców ze świątyni? – Jezus 
zganił ich dlatego, że codzienne troski tak ich pochłonęły, 
że się w ogóle zapomnieli. Zapomnieli                                
o Bogu, o świątyni. Stracili orientację. Ci wyrzuceni ludzie 
mogli potem zrozumieć swój wielki błąd. Przypuszczam, 
że mogli przeżyć swoje nawrócenie  i powrócili do 
świątyni bez baranów, owiec, wołów, ale                                         
z oczyszczonym sercem, które nauczyło się dostrzegać 
Boga jako największą wartość w życiu. … Oby wielki 
ciężki słoń codziennego życia nie przygniótł tego co  
największe. Oby kupiec umiał „sprzedać” swoje własne 
serce, egoistyczne, niedobre, złe – i „kupić” dobre, 
odnowione, czyste, które widzi Pana Boga.  - Co Jezus 
powyrzucałby  z nas – przychodzących do kościoła – 
uroczystych, pobożnych, pewnych siebie, 
przyzwyczajonych do tradycji? – Tak jak powyrzucał                       
z dziedzińca świątyni w Jerozolimie barany, gołębie, 
pieniądze ze stołu bankierów – wyrzuciłby z nas barana 
pychy i złości, uległego wolu lenistwa, trzepoczącego się 
gołębia lekkomyślności, chciwie liczone złotówki.                             
[J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005. s.303  - 304].
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

1 x x x x B  R  N  I x 

2 T  R  O  I   A x x 

3 W  K  Ż   Z x x x x 

4 x x x B A  K   R  W 
5 x S   Ś Ć x x x x x x 

6 x x x x W   C  E x x 

7 G  R  I  O  Ć x x x 

8 x Ś   Ą  Y   Ę x x 

9 Ś  I  T  C  N  M x 

10 x W   Y  T  I  H x 

11 x U   N  O   E x x 

12 x x Ś  I  D  C   A 
13 x x C  A  A x x x x x 
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Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego 
Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego 

wierzy, ma życie wieczne (J 3, 16)                          

J 2, 13-25 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył 
do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za 
stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali 
woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy 
sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze 
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety 
bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd                         
i 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 trzy dni 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 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 Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus 
natomiast nie zawierzał im samego siebie,                           
bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział,                     
co jest w człowieku.                                           
* Nieraz wydaje się nam, że gdy wchodzimy do 
kościoła, dostajemy się do miejsca spokojnego, 
cichego, gdzie przyłożą nam na głowę i serce kojące 

kompresy.    Właściwie będąc w kościele, stajemy nad 
przepaścią, bo mamy zgodzić się na to, czego Bóg od 
nas chce. Tu, w kościele, musi się zrodzić we mnie 
świadomość, że należę do Boga i cokolwiek On mi 
szykuje, jest dla mojego dobra. Nie wiem co mnie spotka 
jutro i pojutrze, ale mam zaufać, że to wszystko jest z 
woli Boga Ojca.   [J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005. 

s.306 ];   Potrzebujemy oczyszczenia świątyni 
naszego serca; potrzebujemy Chrystusa, który jest 
mocą mądrością Bożą.  

MODLITWA WIERNYCH -  Módlmy się: -                     
1. - za Kościół święty, by niestrudzenie głosił prawdę,                      

że człowiek odnajdzie pokój jedynie wracając do Boga…    
2. - za Ojca świętego Franciszka, biskupów,                              

kapłanów, rekolekcjonistów i wszystkich misjonarzy -  
aby umacniali jedność między ludźmi na świecie …                      
3. - Módlmy się za ludzi młodych, aby swoje życie 

powierzyli Chrystusowi i nie lękali się iść za Nim.                       
4. -  za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

pielęgniarki lekarzy, aby zaangażowali się w dzieło 
przemiany duchowej siebie i świata …                                             
5. za nas, aby Chrystus stał się naszym źródłem siły… 
Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie 
 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj 

się nad nami                                           
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii,  jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty; II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" –   *

 Łatwo wyobrazić sobie skandal, jaki wywołał 
Jezus swoim „wyczynem”... Ale Jezus nie przyszedł po to 
by nas raczyć skandalami. Każdy Jego czyn i gest miał 
charakter znaku, symbolu, o głębokiej wymowie i 
znaczeniu  …  Apostołowie w którymś momencie 
zrozumieli – gdy przypomnieli sobie proroctwo z Psalmu 
69: „Gorliwość o dom Twój mnie pożera”. - Jezus 
przyszedł po to, aby oczyścić świątynię, czyli miejsce 
oddawania czci Bogu. Nie chodzi tu tylko o miejsce 
fizyczne, o mury ...- Jezusowi chodziło o żywą świątynię, 
o świętą – bo wybraną przez Boga, społeczność Izraela. 
… - Wbrew ostrzeżeniom proroków i zakazowi samego 
Boga, wyrażonemu w pierwszym przykazaniu – „Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede Mną” – Żydzi coraz 
bardziej zaczęli się przywiązywać do zewnętrznych 
znaków i symbolów Boga…  Świątynia, będąca znakiem 
obecności Boga i miejscem modlitwy, stała się 
ważniejsza od samego Boga i modlitwy. Ołtarz do 
składania ofiar, ważniejszy od Tego, któremu ofiary 
składano, a Prawo ważniejsze od Prawodawcy. - To 
wszystko domagało się oczyszczenia i Jezus przyszedł 
to uczynić. … Czyn Jezusa był więc nie tylko przejawem 
troski o godność i szacunek dla miejsca świętego, ale i 
dla żywej świątyni, czyli Ludu Przymierza. … Ale 
faktyczne i trwałe oczyszczenie Ludu Bożego dokonało 
się inaczej – przez Zmartwychwstanie. Wtedy powstał 
Nowy Izrael – Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, 
oczyszczony przez Krew Chrystusa i odnowiony w Jego 
Zmartwychwstaniu. - Jesteśmy członkami tego Kościoła, 

Żywej Świątyni Chrystusa, Jego Ciała. Czy przypadkiem 
i w nas nie trzeba by czegoś oczyścić? Czy i my nie 

przeakcentowujemy zbytnio znaczenia miejsca kultu 
liturgicznego, kosztem kultu w Duchu i prawdzie, w życiu 
i sumieniu? Jedno i drugie jest potrzebne i ważne, ale 
jednak Kościół ważniejszy od kościoła, ci, którzy się 
gromadzą, od miejsca, gdzie się gromadzą. Ale 
najważniejszy jest Ten, dla którego się gromadzą. Czy 
nie stawiamy Mu przeszkód? Czy może się On z nami 
dobrze czuć? Czy przypadkiem nie musiałby znów 
chwycić za sznurki na bicz?    
 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: Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia 
duszę  (Ps 19) IV – Contemplatio: Trwaj przed 
Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 

ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: 
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. (Ps 19)      [z: Ks. 

Mariusz Pohl].     

 Odwrócić i nawrócić   - 
Co mówi ten, kto odwraca się od Pana Boga? – 

Pewną dziewczynkę, którą mamusia ciągnęła do kościoła 
jak upartego osiołka: - Nie chcę! – szczeka piękna córka i 
pod kołdrę dała nurka! –  Kto od Boga się odwraca ten 
jak wieża się przewraca, potem piszczy, źle się czuje, 
nigdzie wcale nie pasuje. – Gdzie ma głowa? Gdzie 
chałupa? – Tu skorupa, tam  skorupa. – Kto od Boga się 
odwraca, ten jak wieża się przewraca.   

- Co mówi ten, kto się do Pana Boga nawraca? -
Będę innym pomagała,  (i – kiedy trzeba – 
posprzątała). Buzię, szyję, będę myła, choćby 
wieża się waliła.  Moja wina! Moja wina! – 
Ja jestem flejtuchem, ja jestem łakomczuchem, ja 
jestem pasibrzuchem, ja sięgam po cukier 
paluchem! – To mój grzech, nie koleżanki i nie 
kolegi.   - Pewien chłopiec pocieszał Pana Jezusa: 
- Panie Jezu, już się poprawiłem. Z rachunków 
mam nie trzy minus, ale trzy plus! - Pewien 
bardzo niewierzący pan powiedział kiedyś tak 
głośno księdzu, że aż go ucho zabolało: - 
Zgłupiałem, bardzo zgłupiałem, tak bardzo 
naprawdę zgłupiałem. I pocałował Pana Jezusa na 
krzyżu w jedna i w drugą rękę. Kto się nawraca wie, 
że jest jeden dzień w tygodniu, który jest świętem dla 
naszej duszy – niedziela. – Bez modlitwy i niedzieli 
wszystkich by nas diabli wzięli…  


