
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

Ten znak jest konieczny, 
aby każdy miał życie wieczne. 

Możemy sądzić, że Nikodem 
zrozumiał naukę Jezusa, 

ponieważ widzimy go na 
Golgocie, gdy uczestniczy w 

pogrzebie Zbawiciela. Nie 

przeraził go krzyż, bo zrozumiał 
jego sens. 

Jezus daje nam potrzebne 
światło do lepszego widzenia 

otaczającej nas rzeczywistości, 
ale jednocześnie z żalem dodaje, 

że człowiek często „nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 

potępiono jego uczynków” (J 3,20). Niektórzy ludzie wolą trwać w 
ciemności, bo opowiadają się po stronie zła. Nie chcą światła, ponieważ 

boją się zobaczyć prawdziwy obraz własnego życia. Jak często znajdujemy 
się w sytuacji Izraelitów na pustyni skażonych jadem zła. Mamy 

postawiony przed sobą znak uzdrowienia, ale brak nam dobrej woli, aby 
na niego spojrzeć. 

Kościół zaprasza nas w dzisiejszą niedzielę do radości, której źródłem jest 
Bóg i Jego wierna miłość. Uczy jednocześnie, że powinniśmy postarać się 

spojrzeć na siebie w świetle Bożej prawdy i zobaczyć sakramentalny znak 

Bożego przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której Bóg pragnie nam udzielać, 
gdyż On nie męczy się nigdy hojnością wobec nas, która jest źródłem 

duchowej radości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Liturgia czwartej niedzieli Wielkiego Postu, zwanej Niedzielą 

Radości, przypomina nam o tym, że konieczne jest ciągłe odnawianie 

spojrzenia na wszystko, co nas otacza, i na nas samych. Post, który 

przeżywamy na progu wiosny, skłania nas do zastanowienia się nad 
sposobem patrzenia. Możemy koncentrować się na błocie wiosennych 

roztopów i narzekać na chłodne poranki, ale możemy też cieszyć się 
pąkami na drzewach i pierwszymi kwiatami oraz dziękować Bogu za 

ciepłe promienie słońca. Kiedy patrzymy na samych siebie, możemy 
dostrzegać przede wszystkim swoje ułomności i grzechy i załamywać się 

pod ich ciężarem, ale warto też zwracać uwagę na małe sukcesy 
odniesione w codziennym życiu i dziękować Bogu za każdy dobro, które 

mogliśmy wykonać. Trzeba się uczyć patrzeć dalej, a nie tylko 

koncentrować się na chwili obecnej. Nasza teraźniejszość musi być ciągle 
zanurzana w przyszłości: aby dobrze żyć dzisiaj, muszę pamiętać o celu, 

do którego zdążam. 
Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym Nikodemem tłumaczył 

mu, jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze człowieka. 
I jak wiele zależy od właściwego odczytywania tych znaków każdego dnia. 

Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki narodu wybranego przez 
pustynię, kiedy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę jadowitych węży, ale 

równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić na nim 

podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby ukąszony 
spojrzał z wiarą na węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się do 

węża, ale o dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia 
tego łatwego nakazu. Ilu Izraelitów z tego skorzystało, nie wiemy. Autor 

biblijny mówi jednak, że wielu zmarło. Przez to przypomnienie Jezus 
przygotował Nikodema do odczytania ważniejszego znaku: wywyższenia 

Syna Człowieczego na drzewie krzyża.  

 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa 

w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.30 – dla dzieci, a o godz. 17.30 

– dla dorosłych.  

2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 17.30 na 

nabożeństwo gorzkich żali połączone z kazaniem pasyjnym. 

3. W najbliższy piątek będziemy obchodzić Uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca NMP. W tym dniu Msze w naszej katedrze będą 

sprawowane o godz. 7.00 i 18.00. 

4. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 do naszej katedry zapraszamy 

wspólnotę oraz wszystkich sympatyków duchowości 

franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ. 

5. Od przyszłej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczną się w naszej 

parafii rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi ks. 

dr Zbigniew Kulesz, wykładowca psychologii na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim, a także diecezjalny egzorcysta. Prosimy o 

modlitwę w jego intencji, a także w intencji błogosławionych 

owoców naszych rekolekcji. 

6. Pragniemy podziewać wszystkim ofiarodawcom figury Chrystusa 

do naszej katedry. Dziękujemy za każdy gest życzliwości.  

7. Informujemy także, że od dnia 01 marca, w każdy poniedziałek i 

wtorek, w siedzibie Caritasu trwają zapisy na paczki z okazji świąt 

wielkanocnych dla osób samotnych i najuboższych. 

8. Także przy wyjściu z kościoła nasz Caritas rozprowadza świece na 

stół wielkanocny oraz palmy na niedzielę palmową. Dochód ze 

sprzedaży jest przeznaczony na zrobienie paczek dla najuboższych 

z naszej parafii. 

9. Od przyszłej niedzieli w kościele będą wystawione skarbonki oraz 

kosze na produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla 

podopiecznych naszego Caritasu. 

 

W ubiegłym tygodniu odeszli do Wieczności: 

† Wojciech Zieliński, l. 82; 

† Jan Gajewski, l. 75; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

15.03. – Poniedziałek 

7.00  

18.00  

16.03. – Wtorek 

7.00  

18.00  

17.03. – Środa  

7.00  

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

18.03. – Czwartek 

7.00  

18.00 † Edmund Opacki, Danuta Opacka w rocznicę urodzin 

19.03. – Piątek – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 

7.00  

18.00 † Tadeusz Gaworski 21 rocznica śmierci i zmarli z rodziny  

18.00 † Jan Zdunkowski 30 rocznica śmierci 

18.00 
† Henryk Polskowski 21 rocznica śmierci, rodzice i rodzeństwo z obojga 
stron 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Józefa z okazji 

urodzin i imienin – intencja od rodziny 

20.03. – Sobota  

7.00  

18.00 † Józef Wasiewicz z okazji imienin 

18.00 † Stanisław Szwed 2 rocznica śmierci 

18.00 † Genowefa i Bolesław Sokołowscy oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Józef Sosnowski z okazji imienin 

21.03. – V Niedziela Wielkiego Postu 

7.30  W intencji parafian 

7.30 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla 

Jana z okazji urodzin 

9.30 † Leokadia i Jan Dudek i zmarli rodzice z obojga stron 

9.30 
† Józefa(f) Bożek z okazji imienin i 90 rocznicy ziemskich urodzin – intencja 

od córki i syna Wiesława z rodziną 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla 

Michała Wrzesińskiego z okazji 4-tej rocznicy urodzin 

11.00 
† Małgorzata i Józef Romanowscy, Krystyna Kowalczyk i zmarli z rodzin: 

Romanowskich i Wiśniewskich 

12.30 † Bronisława(f), Leopold, Stanisław, Regina, Walentyna Frelek 

12.30 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla 

Mateusza i Aleksandry i ich córki Zuzanny z okazji 1-szej rocznicy urodzin 

18.00 † Leokadia Landowska, Jan Landowski, Józef, Mieczysław i Łucja Kuriata 


