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Dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym
o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie
do udziału w tym typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
Dziś przypada Dzień Kobiet. W modlitwie wiernych poleciliśmy je
Panu Bogu, a po zakończeniu Mszy Świętej postarajmy się, by był
to dzień pełen radości i miłości.
W środę – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a następnie – Msza Święta wieczorna.
W każdy czwartek Wielkiego Postu o godzinie 17.30 wspólnota
Hallelu Jah zaprasza na wspólną modlitwę przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem.
W przyszłą niedzielę Przedstawiciele Rady Parafialnej przeprowadzą
zbiórkę do puszek na renowację.
W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.15 – dla młodzieży.
Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą
się w dniach od 26 marca – do 29 marca /od czwartku do
Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy do modlitwy w intencji owocnych
rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach
na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w
zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto parafialne, którego numer podany jest w dzisiejszym
numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już złożone.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, akcesoria świąteczne (kartki,
baranki), Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas
wszystkich czasem głębokiej refleksji, wytężonej
modlitwy i prawdziwej przemiany życia.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Łatwo wyobrazić sobie skandal, jaki wywołał Jezus swoim „wyczynem”.
Właśnie w takich kategoriach – wybryku i skandalu, musieli ocenić czyn Jezusa
świadkowie tego wydarzenia; kto wie, zrazu może i Jego uczniowie. Ale Jezus nie
przyszedł po to by nas raczyć skandalami. Każdy Jego czyn i gest miał charakter
znaku, symbolu, o głębokiej wymowie i znaczeniu – ale tylko dla tych, którzy
dzięki wierze i Słowu Bożemu potrafili te symbole zrozumieć. 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, do których Żydzi byli bardziej przywiązani, niż do samego
Boga. Jezusowi chodziło o żywą świątynię, o świętą – bo wybraną przez Boga,
społeczność Izraela. To ona przede wszystkim domagała się oczyszczenia.
Przeświadczenie o obecności Boga pośród swojego ludu było bardzo wyraźne na
kartach Starego Testamentu, ale już nie tak żywe w świadomości Żydów. 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.
Arka Przymierza, zawierająca kamienne tablice przykazań, zaczęła dla nich
więcej znaczyć, niż Słowo Boga na tych tablicach wyryte. 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. Przyszedł postawić właściwe akcenty:
przesunąć je z materii i symbolu, na treść i rzeczywistość symbolizowaną, czyli na
Boga i Jego Słowo. Właśnie taka była konkluzja rozmowy Jezusa z Samarytanką
przy studni. Gdy ta powiedziała Jezusowi o sporze Żydów z Samarytanami na
temat fizycznego miejsca kultu, Jezus odpowiedział: „Nadchodzi godzina, kiedy
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (...) Bóg jest duchem;
potrzeba więc by Jego czciciele oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.
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13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
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