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III Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (2,13-25) 
 
„Zbli Ŝała się pora Paschy Ŝydowskiej i Jezus udał się do 
Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas 
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze 
świątyni, takŜe baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie 
to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, Ŝe napisa-
no: „Gorliwość o dom Twój poŜera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to śydzi rzekli do Niego: „Jakim 
znakiem wykaŜesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburz-
cie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. 
Powiedzieli do Niego śydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w prze-
ciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli 
sobie uczniowie Jego, Ŝe to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię 
Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie 
potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.” 
 
„Weźcie to stąd...” 

Łatwo wyobrazić sobie skandal, jaki wywo-
łał Jezus swoim „wyczynem”. Właśnie w takich 
kategoriach – wybryku i skandalu, musieli ocenić 
czyn Jezusa świadkowie tego wydarzenia; kto 
wie, zrazu moŜe i Jego uczniowie. 

Ale Jezus nie przyszedł po to by nas raczyć 
skandalami. KaŜdy Jego czyn i gest miał charak-
ter znaku, symbolu, o głębokiej wymowie i zna-
czeniu – ale tylko dla tych, którzy dzięki wierze i 
Słowu BoŜemu potrafili te symbole zrozumieć. 
Apostołowie w którymś momencie zrozumieli – 
gdy przypomnieli sobie proroctwo z Psalmu 69: 
„Gorliwość o dom Twój mnie poŜera”. 

Jezus przyszedł po to, aby oczyścić świąty-
nię, czyli miejsce oddawania czci Bogu. Nie 
chodzi tu tylko o miejsce fizyczne, o mury, do 
których śydzi byli bardziej przywiązani, niŜ do 
samego Boga. Jezusowi chodziło o Ŝywą świąty-
nię, o świętą – bo wybraną przez Boga, społecz-

ność Izraela. To ona przede wszystkim domagała 
się oczyszczenia.  

Przeświadczenie o obecności Boga pośród 
swojego ludu było bardzo wyraźne na kartach 
Starego Testamentu, ale juŜ nie tak Ŝywe w świa-
domości śydów. Wbrew ostrzeŜeniom proroków 
i zakazowi samego Boga, wyraŜonemu w pierw-
szym przykazaniu – „Nie będziesz miał bogów 
cudzych przede Mną” – śydzi coraz bardziej 
zaczęli się przywiązywać do zewnętrznych zna-
ków i symbolów Boga. Arka Przymierza, zawie-
rająca kamienne tablice przykazań, zaczęła dla 
nich więcej znaczyć, niŜ Słowo Boga na tych 
tablicach wyryte. Świątynia, będąca znakiem 
obecności Boga i miejscem modlitwy, stała się 
waŜniejsza od samego Boga i modlitwy. Ołtarz 
do składania ofiar, waŜniejszy od Tego, któremu 
ofiary składano, a Prawo waŜniejsze od Prawo-
dawcy. 

To wszystko domagało się oczyszczenia i 
Jezus przyszedł to uczynić. Przyszedł postawić 
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właściwe akcenty: przesunąć je z materii i sym-
bolu, na treść i rzeczywistość symbolizowaną, 
czyli na Boga i Jego Słowo. Właśnie taka była 
konkluzja rozmowy Jezusa z Samarytanką przy 
studni. Gdy ta powiedziała Jezusowi o sporze 
śydów z Samarytanami na temat fizycznego 
miejsca kultu, Jezus odpowiedział: „Nadchodzi 
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie 
nie będziecie czcili Ojca. (...) Bóg jest duchem; 
potrzeba więc by Jego czciciele oddawali Mu 
cześć w Duchu i prawdzie”.  

Czyn Jezusa był więc nie tylko przejawem 
troski o godność i szacunek dla miejsca świętego, 
ale i dla Ŝywej świątyni, czyli Ludu Przymierza. 
Ten lud, jego myślenie, sumienie, postępowanie i 
wiara najbardziej domagały się oczyszczenia. 
Dlatego tyle miejsca w swoim nauczaniu Jezus 
poświęcił duchowej i moralnej odnowie, napro-
stowaniu wypaczonych pojęć, demaskowaniu 
zakłamania, objawianiu prawdy i umacnianiu w 
dobrym. Bez tego, oddawanie czci Bogu było 
nieprawdziwe i obłudne.  

Ale faktyczne i trwałe oczyszczenie Ludu 
BoŜego dokonało się inaczej – przez Zmar-
twychwstanie. Wtedy powstał Nowy Izrael – 
Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, oczyszczo-
ny przez Krew Chrystusa i odnowiony w Jego 
Zmartwychwstaniu.  

Jesteśmy członkami tego Kościoła, śywej 
Świątyni Chrystusa, Jego Ciała. Czy przypad-
kiem i w nas nie trzeba by czegoś oczyścić? Czy 
i my nie przeakcentowujemy zbytnio znaczenia 
miejsca kultu liturgicznego, kosztem kultu w 
Duchu i prawdzie, w Ŝyciu i sumieniu? Jedno i 
drugie jest potrzebne i waŜne, ale jednak Kościół 
waŜniejszy od kościoła, ci, którzy się gromadzą, 
od miejsca, gdzie się gromadzą. Ale najwaŜniej-
szy jest Ten, dla którego się gromadzą. Czy nie 
stawiamy Mu przeszkód? Czy moŜe się On z 
nami dobrze czuć? Czy przypadkiem nie musiał-
by znów chwycić za sznurki na bicz? 

Ks. Mariusz Pohl        mateusz.pl

 

 

Poniedziałek – 12 marca 2012        Łk 4,24-30 
   630     Za † męŜa Adama Batora 
   700   Za † męŜa Zdzisława Sznurę w 4. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny 
 1800 1.  Za †† matkę Annę w 5. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, męŜa Kazimierza, brata Włady-

sława oraz teściów Marię i Józefa 
   2. Za †† rodziców Wiktorię i Franciszka Antos 
Wtorek – 13 marca 2012        Mt 18,21-35 
   630     Za †† rodziców Jana i Bronisławę, siostry Annę i Józefę, dziadków z obu stron 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigheit für den † Vater Silvius Bulenda am 20. 

Todestag, für die † Mutter Emilie Bulenda, † Mann Zygfryd Kalus, †† Verwandten der 
Familie 

      900       Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jana i Janinę Tulej i wszystkich †† z obu stron 
 1800      W 70. rocznicę urodzin Wandy i Gerarda z podziękowaniem za przeŜyte lata, z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo BoŜe 
Środa – 14 marca 2012         Mt 5,17-19 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Garbasa 
   700   Za † ojca Aleksandra śebrowskiego w 22. rocznicę śmierci 
 1800 1.  Za † Agnieszkę Szumilak w I rocznicę śmierci 
   2. Za †† Adelajdę i Antoniego Moskwa oraz za †† z rodziny 
Czwartek – 15 marca 2012        Łk 11,14-23 
   630     Za †† rodziców i teściów Pawła i Annę, Jana i Annę, †† braci Gintra i Augusta i za dusze 

w czyśćcu cierpiące 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę 

w intencji Gerarda z okazji urodzin 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. W intencji Józefa z okazji 50. rocznicy urodzin o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie 

w w w . n s p j r a c i b o r z . p l  
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   2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Józefa śylaka w 15. 

rocznicę śmierci, córkę Barbarę, rodziców z obu stron, †† Halinę, Władysława i Helenę, 
†† z rodziny śylak, Sztylak i Michałkiewicz, za † męŜa Leona Porwoła, †† rodziców z 
obu stron i † Sewera Rozen, za †† rodziców Katarzynę i Jana Krakowczyk  i dusze w 
czyśćcu cierpiące, za † Czesława w 25. rocznicę śmierci, za †† rodziców Zygfryda i Helgę 
Otlik , za †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące, za † Janinę Wilczyńską (w 30. 
dzień), za † Barbarę Wojacką (w 30. dzień), za † Kazimierza Pisanko (w 30. dzień), za † 
ElŜbietę Stania (w 30. dzień), za † Jadwigę Mazalla (w 30. dzień), za † mamę Teresę 
Lech w 8. rocznicę śmierci, za † Władysława Jaworka (od sąsiadów z ulicy Opawskiej 
60), za † Stanisława Stachowicza w 3. rocznicę śmierci oraz za †† braci Mariana i Zyg-
munta, za † Kazimierę Kaproń w 20. rocznicę śmierci, za †† siostry Gizelę Niemiec i Ire-
nę Wycisk, †† rodziców Jana i Annę Reichel, całe †† pokrewieństwo, za †† Walerię Wa-
dowską w 18. rocznicę śmierci, Stanisława, Józefa, Janinę, Stefana, Mariannę Wadow-
skich, Marię i Michała Kurasz, Franciszka Rydzio, Helenę Winiarsk ą, †† z rodziny 
Jaszcz i Nowosielskich, za † Antoniego Adamczyka w 4. rocznicę śmierci, † Tadeusza 
Szymańskiego, †† rodziców i siostrę Gabrielę 

Piątek – 16 marca 2012         Mk 12,28-34 
   630     Za †† rodziców Józefa, Jadwigę Krall, brata Leona i dziadków z obu stron 
   900      Za †† rodziców Antoniego i Teresę, siostrę Weronikę, braci Stanisława i Antoniego 

Niedźwieckich           Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za †† Ŝonę Kazimierę Kaproń, rodziców z obu stron i braci 
   2. W 60. rocznicę urodzin Genowefy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

zdrowie i błogosławieństwo BoŜe w całej rodzinie       Droga KrzyŜowa 
 1900   Droga KrzyŜowa dla młodzieŜy 
Sobota – 17 marca 2012         Łk 18,9-14 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława w 3. rocznicę śmierci 
   700   Za †† rodziców Paulinę i Józefa Gawliczek oraz za brata Janusza 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Józefa w 20. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron 
   2. Za †† rodziców Alojzego, Józefę i Augustyna, Stanisława Gronowicz, Adama, Barbarę, †† 

z rodzin Marcinkowskich i dusze w czyśćcu cierpiące 
 2000   W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy  
IV Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2012 – Laetare 

2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21 
   700    Z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogo-

sławieństwo oraz za † mamę Marię 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla męŜczyzn 
   900    Z okazji 60. rocznicy urodzin Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1030    Do Miłosierdzia BoŜego za † Władysławę Węgrzynowską 
 1200   Za †† rodziców Stanisławę i Eugeniusza Bunio oraz za †† z rodziny 
 1500   NaboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do I Komunii oraz rodziców z poświęce-

niem modlitewników „Droga do nieba” 
 1545    RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    Za † Mariana w 4. r. śmierci, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: o trzeźwość w naszych rodzinach 
• Wkraczamy juŜ w trzeci tydzień Wielkiego Postu. Warto zobaczyć czy udaje nam się dobrze wy-

korzystywać i przeŜywać ten czas. 
• Radę parafialną zapraszamy na spotkanie dzisiaj na godz. 1600.  
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 

1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
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• We wtorek po Mszy Świętej wieczornej Klub Frondy zaprasza na spotkanie z ks. Aleksandrem 

Radeckim nt. sakramentu pokuty. 
• W środę KIK zaprasza wszystkich sympatyków na wykład i spotkanie z ks. Markiem Wieczor-

kiem, nt. kościelnego prawa małŜeńskiego. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.  
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 

modlitwa RóŜańcowa. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Drogę Krzy Ŝową w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy bre-

wiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 

godz. 1600. 
• W sobotę od godz. 2000 w klasztorze Annuntiata wielkopostne czuwanie dla młodzieŜy. Zapra-

szamy do licznego udziału. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. Wcześniej, na godz. 1500 zapraszamy na 

naboŜeństwo dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców. W czasie naboŜeństwa będą 
poświęcone modlitewniki „Droga do nieba”. 

• Przypominamy o bibliotece parafialnej, która czynna jest we wtorki pół godziny przed i pół 
godziny po Mszy wieczornej. Zapraszamy do korzystania w ksiąŜek oraz nagrań. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym 
drukiem. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, a przed kościołem na cele misyj-
ne. Kolekta z przyszłej niedzieli na pokrycie kosztów ogrzewania. 

• Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odszedł do Pana: 

� Adam Frączek, lat 58, zam. na ul. Łąkowej 3a 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
Na zawsze młodzi... 

 
Niedziela po 2030 na 100,3 FM 

Audycja z młodymi  
o młodych... 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.p l 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna : wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


