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Przynosić owoc 

Drzewo inwestuje wszystkie siły w urodzenie owo- 

cu: wysysa z ziemi soki, dostarcza je przez pień do 

gałęzi, wypuszcza 

liście i poświęca 

piękno kwiatów, 

byleby tylko 

zaowocować. 

Drzewo bez owocu 

to po prostu 

drzewo bez 

możliwości 

odrodzenia się w nowym drzewie. Ten obraz 

drzewa figowego streszcza w sobie sens ludzkiego 

wysiłku, bowiem wszystko, co w życiu czynimy, 

jest po to, by się odrodzić w innym świecie, 

oddając siebie samych – jak owoc – Bogu. 

Większość ludzi żyje jednak dla siebie samych i są 

oni jak drzewa, które nie rodzą owocu, żyją tylko 

tym światem, a nie światem, który ma przyjść. 

Ktoś taki nie widzi problemu. Wydaje mu się, że 

wszystko działa dobrze. Jest zdrowie, piękno, 

pieniądze, inteligencja, dostatek dóbr, miłość i powodzenie, używanie i 

nadużywanie ciała, ale nie ma troski o wieczność, o życie upodobnione do tego, 

który był „błogosławionym owocem żywota” Maryi. Dla podkreślenia 

niebezpieczeństwa takiej sytuacji musi wystąpić coś, co jest sygnałem 

ostrzegawczym: NAWÓZ I SKOPANIE! Intensyfikacja cierpienia jest sygnałem, że 

 

Kalendarz liturgiczny: 

4 III św. Kazimierza króle-

wicza 

7 III św. Perpetuy i Felicyty 

8 III św. Jana Bożego 

9 III św. Franciszki Rzy-

mianki 

Cytat tygodnia: 
 

„Pismo Święte nie jest 
owocem ludzkich po-
szukiwań i odkryć, ale 
wypływa z objawienia 
Bożego.” 
 

Św. Bonawentura 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 03 marca 2013 
800  + w 1r.ś. Henryk Drawer, Alojzy Drawer w 9r.ś. i rodziców z obojga stron  
930 + Regina Matyska w 1r.ś.   
1100 + w 22r.ś. Józef Czwartos i rodziców z obojga stron  
1230  w 2r.ś. Stanisław Marczak   
1230  Ż.R 
1800 + 14r.ś. Franciszek Grabowski  
 

Poniedziałek, 04 marca 2013 
700  
1800++ Kazimierz, Krystyna, Adam, Dorian zm. z rodziny Ocickich i Danuta Bo-
guszewska  
 

Wtorek,  05 marca 2013 
700  + Krystyna Białek 
1800 + 8r.ś. Jadwiga Stasiak  
 

Środa, 06 marca 2013 
700    
1800 ++ Kazimiera Kochel, Leokadia Opaczewska, Franciszek Błaszkowski 
 

Czwartek, 07 marca 2013 
700 z okazji 50 urodzin dla Tomasza o bł. Boże i potrzebne łaski  
1800 + Leon Pyl w 30d.p.p. 
 

Piątek, 08 marca  2013 
700  
1800 ++ Władysław Kamiński i Celina i Zygmunt Kamińscy   
 

Sobota, 09 marca  2013 
700    
1800 + 10r.ś. Barbara Grzeszczak  
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najwyższy czas pomyśleć nie o tym świecie. Dopóki nie zauważymy, w jakie 

gnojowisko zabrnęliśmy z naszymi ideałami i planami, nie mamy wcale ochoty na 

nawrócenie, czyli na oddanie siebie Bogu. Gdy pojawia się dramat, gdy zawaleniu 

ulegają nasze projekty, gdy zostajemy obrzuceni nawozem naszych grzechów albo 

gdy czujemy się skopani przez kolejne doświadczenia losu, najwyższy czas 

pomyśleć w inny sposób o sensie życia. Wtedy zwykle trochę poważniej zaczynamy 

myśleć o Bogu. Przestaje On być „kulą u nogi”, a staje się jedynym, który bierze 

pod ramię i nas podtrzymuje. Kwitnie refleksja, nasze modlitwy pachną miłością i 

owocujemy gruntowną spowiedzią. Bóg oczekuje od nas wiary w przyszłe życie po 

zmartwychwstaniu, bardziej niż my lękamy się rozpaczy z powodu porażki na tym 

świecie. Jeśli tej wiary w nas nie odnajdzie, w końcu zostaniemy wycięci. Bo po co 

żyć, skoro nie chce się żyć wiecznie? 

Święci znani… i nie znani  

Św. Kazimierz, królewicz 

Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na 
Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów 
Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka 
cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz 
pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467 r. król 
powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich 
synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, 
który aż do XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski. 
"Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - 
zapisał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli synów królewskich 
dołączył znany humanista, Kallimach (Filip Buonacorsi). Król bowiem chciał, by jego 
synowie otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał 
ich również w sztuce wojennej. W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został 
koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt 
przeciwko królowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chętnie przystał na 
tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć 
zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz 
wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia. Po 
powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, 
wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i 

wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie 
Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić 
z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w 
drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia 
Kazimierza, król przybył do Grodna. Właśnie tam, "opowiedziawszy dzień śmierci 
swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu poleciwszy wypuścił 
4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano go w 
katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny. 

HUMOR 
Przychodzi starsza pani do lekarza: 

- Powinna pani jeść dużo owoców i to najlepiej bez obierania. 

Kobieta dziękuje za diagnozę i zbiera się do wyjścia. 

- A tak a propos, jakie owoce pani jada najczęściej? - pyta lekarz. 

- Orzechy. 

Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Wielkiego Postu 
 

1. Za tydzień na mszy św. o 1100 spotkanie rodziców i dzieci 

pierwszokomunijnych.  

2. Nabożeństwa wielkopostne: w piątek droga krzyżowa dla 

dzieci o 1630 , dla dorosłych o 1730 i dla młodzieży o 1900. 

Gorzkie żale w niedzielę o 1730. 

3. Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które po-

prowadzi o. Władysław Bodziony – redemptorysta, inicjator 

Szkoły Nowej Ewangelizacji w Elblągu. Program rekolekcji 

podamy za tydzień. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 

1151 zł oraz za ofiary na obraz Jezusa Miłosiernego w kwocie 

120 zł. Za tydzień II niedziela miesiąca - taca inwestycyjna. 

5. Przed kościołem Panie z Caritas naszej parafii zbierają na 

paczki świąteczne dla biednych. 

6. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Jarosław Kasperowicz z ul. Grunwaldzkiej 
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