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Czytania: Wj 3,1-15; Ps 103; 1Kor 10,1-12; Łk 13, 1-9

„Błogosław duszo moja Pana...” (Ps 103)

Wezwanie do nawrócenia jest ośrodkiem liturgii  dzisiejszej  nie-
dzieli. Wstęp zawiera opowieść o powołaniu Mojżesza na wodza narodu
izraelskiego  dla  zorganizowania  wyjścia  z Egiptu.  Zdarzenie  zaczyna
teofania, czyli objawienie się Boga. Ukazuje się On w krzaku płonącym,
daje  Mojżeszowi  usłyszeć swój  głos  i woła  go po imieniu:  „Mojżeszu,
Mojżeszu” (Wj 3, 4). Odkrywa mu zamiar uwolnienia Izraela rozkazując
stanąć na czele przedsięwzięcia. Tak rozpoczyna się pochód Hebrajczy-
ków przez pustynię, który oznacza nie tylko uwolnienie ich z niewoli cu-
dzoziemskiego narodu,  lecz  ma głębsze  znaczenie.  Oddziela  ich  bo-
wiem od kontaktów z ludem bałwochwalczym, oczyszcza obyczaje, od-
rywa od dóbr ziemskich, aby doprowadzić do czystszej religii i ściślejsze-
go obcowania z Bogiem, a wreszcie do posiadania ziemi obiecanej. Wyj-
ście narodu wybranego jest obrazem drogi oderwania i nawrócenia, jaką
w czasie Wielkiego Postu powinien obrać każdy chrześcijanin. A równo-
cześnie koleje tego narodu, który spędza czterdzieści lat na pustyni, nie
zdobywając się nigdy na całkowitą wierność Bogu, który go obsypał tylo-
ma dobrodziejstwami, są upomnieniem dla nowego ludu Bożego. Św.
Paweł, wspominając nadzwyczajne dobrodziejstwa, w jakie Żydzi obfito-
wali  na pustyni,  pisze:  „wszyscy spożywali  ten sam pokarm duchowy
(mannę), wszyscy pili  ten sam duchowy napój (wodę, która cudownie
wytrysnęła ze skały)... lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg;
polegli bowiem na pustyni” (l Kor 10, 3-5). Oto smutny koniec historii nie-
wierności i przestępstw. 

Należeć do ludu Bożego, mieć na własny użytek żywą wodę ła-
ski, pokarm duchowy Eucharystii i wszystkie inne sakramenty — to jesz-
cze nie zapewnia zbawienia, jeżeli chrześcijanin nic podejmuje sam głę-
bokiego trudu nawrócenia i całkowitego przylgnięcia do Boga. Nikt nie
może liczyć ani na swoje stanowisko w Kościele, ani na własne cnoty
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Poniedziałek, 25 marzec 2019 – Uroczystość Zwiastowania NMP
700    śp. zmarli z rodziny Piech: Józef (25 rocz.) i Eugenia(k) (15 rocz.) 
1800 śp. Czesława(k) Mroch (23 Msza święta gregoriańska)
Wtorek,     26   marzec 2019    
700   śp. Ksawier Postek 
1800 śp. Czesława(k) Mroch (24 Msza święta gregoriańska)
Środa, 27 marzec 2019  
700    śp. Czesława(k) Mroch (25 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Zbigniew, Jan, Petronela(k) i zmarli z rodziny
Czwartek  ,   28 marzec 2019   
700  śp. Czesława(k) Mroch (26 Msza święta gregoriańska)
1800 Dziękczynna z okazji 80 rocznicy urodzin P. Zofii Konarzewskiej 
Piątek,   29 marzec 2019   
700 śp. Waldemar Gromadzki
1800 śp. Czesława(k) Mroch (27 Msza święta gregoriańska)
1800 o Boże błogosławieństwo dla Franka z okazji 6 urodzin
Sobota,     30 marzec 2019   
700  śp. Maria Soukup-Maliszewska
1800 śp. Czesława(k) Mroch (28 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Henryk Kwiatkowski, Janina, Eugeniusz Kalman, Marianna i
Mieczysław Jedynowicz
Niedziela,     31 marzec 2019 – IV Niedziela Wielkiego Postu  
800 śp. Franciszek Grabowski
800  Dziękczynna z okazji 80 rocznicy urodzin P, Kazimiery Wróbel, oraz o
błogosławieństwo dla całej rodziny
930 śp. Maria Jasiukajtis (7 rocz.), Waldemar (17 rocz.), Jan
930 śp. Janina Kuczawska (7 rocz.), Marian Kuczawski (10 rocz.) oraz 
zmarli z rodziny
1100  śp. Stanisław Kalkowski (32 rocz.)
1230 śp. Czesława(k) Mroch (29 Msza święta gregoriańska)
1230 o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej na 
dalsze lata życia dla Marii i Jakuba z okazji 41 rocznicy ślubu
1800 śp. Elżbieta, Halina, Anna, Andrzej, Czesława(k), Julian i zmarli z 
rodziny
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albo na oddane usługi: „Niech ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby
nie upadł”.

Również  i dzisiaj  wspólnota  wiernych  słyszy  z ust  Jezusa taką
samą naukę. Pan na wieść o ucisku politycznym, który pochłonął wiele
ofiar,  odpowiada:  „Czyż  myślicie,  że  ci  Galilejczycy  byli  większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei,  że to ucierpieli? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginie-
cie” (Łk 13, 2-3). Twarde słowa pozwalające nam zrozumieć, że z Bo-
giem nie można żartować; wypływają one jednak z miłości. Bóg bowiem
stara się na wszelki sposób o zbawienie swoich stworzeń. Dzisiaj Bóg
nie mówi już do swojego ludu przez Mojżesza, lecz przez swojego Syna;
objawia się nie w krzaku płonącym a nie spalającym się, lecz w swoim
Jednorodzonym, który, wzywając ludzi do pokuty, uosabia nieskończone
miłosierdzie i nigdy nie przestaje się litować. Jezus dzięki temu miłosier-
dziu prosi Ojca, aby przedłużył czas i poczekał jeszcze, by każdy mógł
się opamiętać. Podobnie czyni ogrodnik z przypowieści, kiedy na widok
nieurodzajnego drzewa figowego mówi do gospodarza: „Panie, jeszcze
na ten  rok  je  pozostaw;  ja  okopię  je  i obłożę  nawozem;  może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”. Jezus ofiaruje każde-
mu człowiekowi swoją łaskę, ożywia go przez zasługi swojej męki, karmi
swoim Ciałem i Krwią, wyjednuje dla niego miłosierdzie Ojca; cóż więcej
mógłby uczynić? Człowiek powinien więc starać się nie nadużywać tak
wielkich dobrodziejstw, lecz posługiwać się nimi coraz lepiej, by wyda-
wać owoce prawdziwego życia chrześcijańskiego. 

Nie mów: „Jestem w porządku”, „Są gorsi ode mnie”. Nie trać 
energii na porównywanie się z innymi. A jeśli wreszcie dochodzisz do 

wniosku, że nie potrafisz kochać, że wciąż kochasz za mało, że twoje życie
nie przynosi owoców miłości, to zwróć się do Chrystusa-Ogrodnika i po-
zwól, by On się o ciebie zatroszczył. Uwierz, że jeśli „pokornie przyznasz

się do przewinień”, zostaniesz od nich przez Chrystusa uwolniony. Wszyscy
jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia – metanoi, czyli
odnowy w naszym myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi,

że post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze
grzechy. 

Błogosław, duszo moja. Pana, i  nie zapominaj o  wszystkich Jego do-
brodziejstwach. On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe

niemoce... Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w  opiekę wszystkich uciśnio-
nych. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Miłosierny
jest Pan i  łaskawy, nieskory do gniewu i  bardzo łagodny... jak wysoko niebo
wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją 

(Psalm 103).

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Por. Oremus

Ogłoszenia parafialne 
 
1. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w nabożeństwach

Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16:30 dla dzieci  oraz o
17:30 dla dorosłych i młodzieży. W niedzielę o godz. 17:15 śpiewa-
my Gorzkie Żale. Codziennie również o godz. 17:30 Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu.

2. Jutro - 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
Dzień Świętości Życia, a także 27 rocznicę powstania diecezji elblą-
skiej. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię.

3. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego
Postu. Poprowadzi je ks. Grzegorz Puchalski. Módlmy się o owoce
tych rekolekcji.

4. Serdecznie zapraszamy na spotkania Elbląskiej Szkoły Biblijnej w I
półroczu 2019 r.  Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się
w wybrane soboty w godz. 9.00-12.00 w auli Wyższego Semina-
rium Duchownego w Elblągu. Udział w szkole jest bezpłatny. Naj-
bliższe terminy spotkań: 23.03.; 13.04.; 11.05.; 8.06. Szczęść Boże!
ks. Marek Karczewski, koordynator szkoły.

5. Wypełnione karty kolonijne dzieci oraz wpłaty można przynosić do
zakrystii do ks. Piotra. Czas zgłoszeń jest do końca kwietnia. Ter-
min wyjazdu od 29 czerwca do 5 lipca. Koszt 550 zł.

6. Zachęcamy  do  lektury  Gościa  Niedzielnego.  W  dzisiejszym
numerze  znajdziemy  m.in.  ciekawe  artykuły:  o  tym,  jaki  wpływ
mają  na  nasze  zdrowie  zioła  i produkty  pszczele,  o  przepisie  na
długowieczność,  a  także  o  tym,  czy  Europę  można  jeszcze
uratować. 
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