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1. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Będziemy się modlić o dobre przeżycie czasu
Wielkiego Postu i zbliżających się rekolekcji.
2. 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.
3. Dzisiaj o godzinie 19.00 w parafii Lądek Zdrój rozpocznie się
dekanalny kurs przedmałżeński
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
5. W czwartek obchodzimy Dzień Kobiet! Choć to świecka
uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach,
zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych
rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych
i prześladowanych w wielu częściach świata.
6. W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych i dla
młodzieży.
7. W sobotę o godzinie 15.00 na plebanii odbędzie się próba
muzyczna do Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich
chętnych dysponujących dobrym głosem.
8. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w
naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 22 – 25 marca
(od czwartku do Niedzieli Palmowej).
9. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach
na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
kalendarze, Pismo Święte, albumy, paschaliki wielkanocne w cenie
5 zł, akcesoria świąteczne, 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
Czytanie Ewangelii św. Jana jest trudne z tej racji, że prawie zawsze autor
w jednym tekście prowadzi czytelnika równocześnie na dwu poziomach. Jeden
jest historyczny, przedstawia wydarzenia z życia Jezusa, przytacza Jego
przemówienia, relacjonuje prowadzone przez Niego dyskusje. Drugi poziom jest
zarezerwowany dla ukazania podstawowych prawd wiary. Całość jednak jest tak
pomyślana, że kto nie odczyta dokładnie wydarzenia o charakterze historycznym,
nie potrafi dostrzec bogactwa ukrytego na poziomie drugim. Scena wypędzenia
kupców ze świątyni jest pod tym względem tekstem klasycznym. Jan nawiązuje
do historycznego wydarzenia. Jezus, który ustawicznie oczyszczał autentyczne
życie religijne z wszelkich wypaczeń, tym razem, w sposób wyjątkowo ostry,
piętnuje zbezczeszczenie świątyni przez wprowadzenie w jej mury handlu. Pod
pozorem troski o ułatwienie praktyk religijnych, w obrębie murów świątyni
ustawiono stragany, oferując kupującym zwierzęta ofiarne. Pokusa łączenia religii
z biznesem jest stara jak świat, i nie łatwo ją odrzucić. Już w pierwszych
pokoleniach chrześcijan pojawia się jako groźne niebezpieczeństwo, skoro autor
„Didache” przestrzega: „Strzeżcie się ludzi, którzy chcą robić interes na
Chrystusie”. Problem nie jest łatwy do rozstrzygnięcia. Tam, gdzie trzeba
wznosić świątynię, musi brzęczeć pieniądz, bo świątynia budowana dla Boga
powstaje jednak z materiałów zakupionych w świecie, a na to trzeba pieniędzy.
Potrzeba ich również do utrzymania już wybudowanej — remonty, malowanie,
wyposażenie, sprzątanie, światło itp. W sumie w grę wchodzą miliony, a te muszą
przepływać przez ręce ludzi odpowiedzialnych za budowę czy utrzymanie
świątyni. Ponieważ zaś z doświadczenia wiadomo, że ręce ludzkie są lepkie
i pieniądz łatwo przykleja się do nich, o nadużycia nietrudno. Jeszcze łatwiej
o posądzenie, jako że wielu sądzi według siebie i nie wierzy, że inni mogą być
uczciwsi od nich. Ostra reakcja Jezusa ma na uwadze wytyczenie jasnej granicy
między świątynią, domem modlitwy, a światem, gdzie jest miejsce na handel.
Chrystus broni świętości świątyni, domu swego Ojca. Taki jest historyczny sens
przedstawionego przez Jana wydarzenia. W drugim znaczeniu, głębszym, chodzi
o spojrzenie oczami wiary na ciało Jezusa. Ono jest nową świątynią. W nim
mieszka Bóg. Ponieważ napięcie między świątynią jerozolimską a Jezusem
wzrastało, Ten zapowiada zburzenie świątyni swego ciała i odbudowanie jej
w ciągu trzech dni. Przez zestawienie siebie ze świątynią Jezus pragnie ukazać
Żydom coś z tajemnicy swej świętości. Natomiast Apostołom pragnie przez to
pomóc w przejściu od kultu świątynnego do wiary w Jego zmartwychwstanie.
Ośrodkiem ich życia nie będzie już świątynia jerozolimska, lecz zmartwychwstały
Mistrz. To w Nim rozpoznają obecnego Boga.

