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INTENCJE MSZALNE 29.02 - 06.03

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 29 lutego

17:00 – O błogosławieństwo w 10 
rocznicę ślubu Moniki i Artura

18:00 + Rodzice z obojga stron 
Pieper i Jeka

WTOREK – 1 marca

17:00 + Ojciec Józef i matka 
Krystyna

17:00 + Andrzej Goyke - rocznica 
urodzin i Ryszard Kowalewski

18:00 + Jan i Marta Baran, Maria 
Hintzke i dziadkowie z obojga stron

ŚRODA – 2 marca

17:00 + Rodzice Jan i Rozalia oraz 
Roman Potrykus

18:00 + Brunon Hintzke - rocznica 
śmierci

CZWARTEK – 3 marca

17:00 + Rodzice Antoni i Wincenta 
Pieper

18:00 + Rodzice Ceynowa i 
Potrykus

PIĄTEK – 4 marca

17:00 + Zmarli z rodziny 
Byczkowskich

18:00 + Kazimierz Domaszk

SOBOTA – 5 marca

17:00 + Jan i Halina Hincke - 
rocznice urodzin

18:00 + Andrzej Goyke

NIEDZIELA – 6 marca

8:00 + Dziadkowie Jan i 
Franciszka Plińscy

10:30 + Waleria i Józef 
Tesmar

16:00 + Józef, Jan i 
Stanisława Lessnau



1 CZYTANIE:  (Wj 3,1-8a.13-15)
2 CZYTANIE:  (1 Kor 10,1-6.10-
12)
EWANGELIA: (Łk 13,1-9)
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Ks. Proboszcz Wiesław Wett

III Niedziela Wielkiego Postu

Temat Bożej cierpliwości wobec grzeszników, cierpliwego oczekiwania na nasze nawrócenie, 
przewija się często na kartach Ewangelii. Wynika to z zasady, że „Bóg nie chce śmierci 
grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył”. Jednakże człowiekowi trudno w tę zasadę uwierzyć, 
trudno uwierzyć w miłość Boga. Bowiem w relacjach między ludźmi stosuje się na ogół 
reguły przeciwne: wolimy wyeliminować konkurentów, niż dawać im szanse zwycięstwa. 
Tymczasem Bogu zależy na nas, na naszym życiu. I dlatego Bóg ciągle czeka, daje nam szanse 
poprawy, nie zraża się naszym lekceważeniem i niewiarą. Ale Bożej cierpliwości nie wolno 
nadużywać i wystawiać na próbę. Właśnie przed tym przestrzega nas Chrystus w dzisiejszej 
Ewangelii: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. Bożym celem jest nasze 
nawrócenie, a nie zagłada! Ale zagłada, i to zagłada ostateczna, jest nieodwołalną 
konsekwencją braku nawrócenia. Żeby tego uniknąć, trzeba w porę dokonać właściwego 
wyboru, tzn. wyboru za Bogiem. Jest to decyzja, od której Bóg uzależnia wszystko. 
Przypowieść o ogrodniku i drzewie figowym pokazuje, że Chrystus nie czeka na tę decyzję 
biernie, że tak zależy Mu na nas, iż osobiście angażuje się w sprawę naszego nawrócenia. 
Jest gotów wspomóc nas na różne sposoby, aby nam ułatwić decyzję wiary. Co prawda 
mógłby nas zmusić, a jeśli pomimo to nie chcielibyśmy, mógłby się zemścić, ale On tego nie 
chce. Jest gotów nawet na różne upokorzenia, byle tylko nas ratować. Czyż takim 
upokorzeniem nie jest sama cierpliwość wobec naszych buntów i zwlekania z poprawą? 
Którzy z rodziców czy nauczycieli, nie mówiąc już o kapralach w wojsku czy o szefach w 
pracy, byliby tak spokojni i wyrozumiali wobec swoich dzieci czy podwładnych? Którzy nie 
wykorzystaliby swojej władzy i siły, aby pokazać, kto tu rządzi? A Bóg, mając władzę 
absolutną – czeka. Nie mści się, nie szaleje ze złości, lecz spokojnie czeka, płacąc swoim 
cierpieniem i bólem nieodwzajemnionej miłości.Nam trudno w to uwierzyć. Raczej – sądząc 
po samych sobie – jesteśmy skłonni przypisać Bogu mściwość, a przynajmniej karzącą 
sprawiedliwość, niż miłosierdzie. Dlatego wiele nieszczęść, które spotykają innych lub nas 
samych, interpretujemy często jako karę za grzechy. Trudno nam przyjąć, że cierpienie może 
być kwestią niezawinionego „przypadku” – lub raczej krzyża – że trzeba się z nim liczyć, bo 
jest ono normalnym stanem człowieka, który może każdego spotkać, bez żadnej osobistej 
winy. Dlatego za wszelką cenę próbujemy tłumaczyć sobie cierpienie jakąś winą, której na 
siłę się doszukujemy, nawet gdy jej wprost nie ma. Łatwiej bowiem jest człowiekowi zgodzić 
się na Boga, który jest mściwy i okrutny, niż na cierpienie, które nie ma żadnego wyraźnego 
powodu.Tymczasem cierpienie jest jedną z właściwości świata i życia skażonego przez grzech 
pierworodny, naturalną konsekwencją wyboru człowieka przeciwko Bogu. To człowiek 
odrzucając Boga, skazał się na cierpienie. Ale Bóg nie zostawił nas bezbronnych w jego mocy. 
Solidarnie stanął po naszej stronie i wziął nas w obronę przed nami samymi, płacąc za to 
najwyższą cenę. Czyż nie jest to dowodem Jego miłości? I czy nie jest wystarczającym 
argumentem, aby nie kazać Mu dłużej na siebie czekać?

1) Spotkanie dla rodziców przed bierzmowaniem – w 
poniedziałek o godz. 18:30.

2) Wtorek – obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

3) W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy 
piątek i pierwsza sobota marca

– pierwszy piątek: – odwiedzanie chorych od godz. 9:00, 
spowiedź św. dla dzieci o godz. 15:00, Komunia św. 
pierwszopiątkowa po Drodze Krzyżowej

– w piątek obchodzimy święto św. Kazimierza.

4) Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza Mieszkańców 
Chłapowa na zebranie w dniu 4 marca 2016 r. (piątek) o godz. 
17.00 w Remizie Strażackiej.

5) Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą marca. O godz. 
14:15 odmówimy Różaniec Róż Różańcowych. W marcu 
będziemy modlili się za rodziny przeżywające trudności, aby 
otrzymały wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i 
pogodnym środowisku.

6) Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu – jeśli 
można – też w sobotę o godz. 18:30, bardzo proszę 
mieszkańców ul. Władysławowskiej 16 – 46 i Gospodarskiej.


