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 LITURGIA SŁOWA  
Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9 

 

Ref. psalmu: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Ga-
lilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Je-
zus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to 
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie na-

wrócicie, wszyscy 
podobnie zginie-
cie. Albo myślicie, 
że owych osiem-
nastu, na których 
zwaliła się wieża 
w Siloam i zabiła 
ich, było więk-

szymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajm-
niej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: 
„Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; 
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc 
do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam 
owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze 
ziemię wyjaławia?”. Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze 
na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może 
wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.  

– Oto słowo Pańskie.  
 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  

czytania 

Słynna scena powołania Mojżesza 
przez Boga pokazuje nam dwie rze-
czywistości. Bóg objawia się jako 
Bóg ojców Mojżesza i całego Na-

rodu Wybranego: Abra-
hama, Izaaka i Jakuba. 
Pan odwołuje się zatem 
do pamięci ludzkiej i do 
historii. Nie jest to pusta 
formuła ani metafora. 

Stanę przed Jezusem z prostotą serca,  
w uniżeniu i w pokorze. Poproszę o łaskę 
dogłębnego odczucia mojej grzeszności. 

Zwrócę uwagę, z jakim przejęciem Jezus 
wzywa ludzi, by uznali swój grzech i nie 
zwlekali z nawróceniem. Kilkakrotnie po-
wtarza: „Jeśli się nie nawrócicie... zginiecie”. 
Jezus demaskuje u ludzi brak poczucia grze-
szności. Prowadzi ona do śmierci. Nawróce-
nie jest niemożliwe bez uświadomienia so-
bie i przeżycia własnej grzeszności. Życie 
bez nawrócenia jest tylko pozorem: jak 
drzewo zasadzone w winnicy, które nie 
owocuje. Będę prosił o wnikliwe poznanie 
złości grzechu i o dogłębną świadomość 
jego siły. Jakie uczucia budzą się we mnie, 
gdy próbuję rozmyślać o szpetocie mojego 
grzechu? Powiem o nich Jezusowi. 

Grzech przetrzymywany w sercu osłabia 
życie: wyjaławia pragnienia, niszczy wypra-
cowane wcześniej owoce dobra i zabija ży-
cie. Czy trwam w grzechu? Czy nie odkła-
dam i nie zaniedbuję spowiedzi? Czy nie ży-
wię w sercu ukrytego podziwu dla jakiegoś 
grzechu? Jeśli nie odczuwam większej po-
trzeby spowiadania się, jest to być może 
symptomem tego, że zapleśniałem w grze-
chu. Poproszę, aby Jezus odnowił we mnie 
zrozumienie grzechu i ożywił potrzebę do-
brej spowiedzi. Zaplanuję sobie i wyznaczę 
czas na wielkopostne spotkanie z Jezusem  
w Sakramencie Pokuty. Już teraz będę Go 
prosił, aby posłał mi Ducha Prawdy, który 
przekona mnie o moim grzechu i natchnie 
pragnieniem głębokiego spotkania z Jezu-
sem w spowiedzi świętej. Będę mówił do 
Niego: „Jezu, pomóż mi się nawrócić całym 
sercem”.                          Krzysztof Wons SDS 



 

Sam Pan Jezus skomentował tę 
scenę, mówiąc: Bóg nie jest Bo-
giem umarłych, ale żywych, wszy-
scy żyją dla Niego (Mt 22, 42). 
Skoro tak jest dla Boga, czy nie po-
winno być również dla nas? Samo 
Imię JESTEM – po hebrajsku  
JAHWE, jest przebogate znacze-
niowo. Prof. Anna Świderkówna, 
autorka poczytnych książek Roz-
mowy o Biblii, zauważyła, że 
słowo to w języku hebrajskim jest 
użyte w czasie teraźniejszym i rów-
nocześnie przyszłym, natomiast nie 
w trybie dokonanym (jest to też 
specyfika tego języka). Można za-
tem je przetłumaczyć na: JA JE-
STEM i BĘDĘ. Bóg ogłasza rado-
sną dla Mojżesza i każdego czło-
wieka obietnicę radosnej i wyzwa-
lającej Obecności, która nigdy się 
nie skończy. Jest to przesłanie, 
które swoje wypełnienie będzie 
miało w Orędziu Pana Jezusa: Bóg 
JEST Ojcem, który kocha czło-
wieka i chce wyzwolić go z niewoli 
grzechu tak bardzo, że daje Osobę, 
która jest Mu najbliższa, swego 
Jednorodzonego Syna. Jest to 
szczyt Miłości. 
 
Komentarz do psalmu 

Psalmista nakazuje swojej duszy 
chwalenie Boga. Dlaczego? Czy 
Bogu jest potrzebne nasze błogo-
sławieństwo? Bóg jest w Sobie Sa-
mym doskonale szczęśliwy, w jed-
ności Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego. Ludzkie uwielbienie nie jest 
Mu potrzebne, jest natomiast po-
trzebne nam, ponieważ wielbienie 
Boga wyrywa nas z samo-adoracji, 
pychy i egoizmu oraz pobudza na-
sze serca do miłości. Autor psalmu 
wylicza powody, dla których chce 
chwalić Najwyższego: Jego Miło-
sierdzie, Pomoc i Wierność. Jed-
nakże tych powodów jest tak na-
prawdę cały ocean. Każdy dzień 
przynosi nam nowe impulsy do 
dziękczynienia, jak chociażby to, 
że wstaliśmy rano i został nam dany 
od Boga nowy dzień. Nawet gdyby 
życie nie dawało nam powodów do 
dziękowania, to sam Bóg jest naj-
ważniejszym Powodem: Jego Do-

broć, Doskonałość i Piękno. Tak 
jak zakochani doznają zachwycenia 
sobą nawzajem, tak i my możemy 
ciągle na nowo zakochiwać się w 
Panu Bogu. Dobrze wyraził to 
Święty Franciszek Salezy w jednej 
ze swoich modlitw, w której wy-
znawał Bogu swoją miłość ze 
względu na Niego samego, a nie z 
powodu tego, że on, Franciszek, boi 
się kary lub oczekuje nagrody od 
Niego. Jak trafnie ujął to Święty Jan 
w swoim Pierwszym Liście: dosko-
nała miłość usuwa lęk. 
 
Komentarz do drugiego  

czytania 

Wiele osób ma trudność z czyta-
niem Pisma Świętego. Jak trakto-
wać wydarzenia, ludzi i sposób my-
ślenia, które są tam zawarte? Co 
wspólnego z moim życiem mają te 
wszystkie opowieści: o stworzeniu, 
potopie, Abrahamie itd. Święty Pa-
weł daje nam klucz do interpretacji 
Starego Testamentu. Pouczając 
chrześcijan z Koryntu, spogląda na 
wydarzenia Pierwszego Przymierza 
i wyciąga z nich wnioski moralne 
dla adresatów Listu. Przejście przez 
Morze Czerwone to dla Pawła za-
powiedź Chrztu Świętego, a manna 
i woda wytryskująca cudownie ze 
skały to znak Eucharystii i nauki 
Ewangelii. Według Apostoła Naro-
dów wydarzenia biblijne miały 
miejsce jako zapowiedź Jezusa 
Chrystusa i Jego zbawczego dzieła, 
autorzy natchnieni natomiast spisali 
je dla naszego pouczenia. Dlaczego 
zatem czytać Biblię? Aby zbadać 
własne sumienie, trwać w Chrystu-
sie i nie upaść. Pismo Święte daje 
nam możliwość przejrzenia się  
w postaciach biblijnych jak w lu-
strze, zarówno w tych dobrych jak  
i złych. Pozytywne postacie umac-
niają nas, negatywne z kolei służą 
jako przestroga. Dzięki Duchowi 
Świętemu, który jest w tekście na-
tchnionym, Biblia może być dla nas 
nieustannym źródłem duchowej in-
spiracji. Pięknie to ujął święty Au-
gustyn: Gdy czytasz Pismo Święte, 
ono czyta ciebie. 
 

Komentarz do Ewangelii 

Dlaczego na świecie wydarzają się 
nieszczęścia? Żydzi w starożytno-

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1539 Lud wybrany został usta-
nowiony przez Boga "króle-
stwem kapłanów i ludem świę-
tym" (Wj 19, 6). Jednak w naro-
dzie izraelskim Bóg wybrał 
jedno z dwunastu pokoleń, po-
kolenie Lewiego, przeznaczając 
je do służby liturgicznej. Sam 
Bóg był częścią jego dziedzic-
twa. Specjalny obrzęd zapocząt-
kował kapłaństwo Starego Przy-
mierza. Kapłani zostali ustano-
wieni "dla łudzi... w sprawach 
odnoszących się do Boga, aby 
składali dary i ofiary za grzechy". 
1540 Kapłaństwo, ustanowione 
w celu głoszenia słowa Bożego i 
przywracania na nowo jedności 
z Bogiem przez ofiary i modli-
twę, było jednak nieskuteczne, 
ponieważ nie mogło przynieść 
zbawienia, potrzebowało nieu-
stannego powtarzania ofiar i nie 
mogło dokonać ostatecznego 
uświęcenia. Mogła tego doko-
nać jedynie ofiara Chrystusa. 
1541 Liturgia Kościoła widzi 
jednak w kapłaństwie Aarona i 
posłudze lewitów, a także w 
ustanowieniu siedemdziesięciu 
"Starszych", zapowiedzi posługi 
święceń Nowego Przymierza. W 
obrządku łacińskim Kościół mo-
dli się w prefacji konsekracyjnej 
święceń biskupich: 
Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana... w ciągu dziejów 
Starego Przymierza zaczynałeś 
nadawać kształt Twojemu Ko-
ściołowi; od początku przezna-
czyłeś lud wywodzący się od 
Abrahama, aby stał się ludem 
świętym; ustanowiłeś jego 
zwierzchników i kapłanów i za-
wsze troszczyłeś się o służbę  
w Twoim przybytku... 
 



  

ści interpretowali cierpienie w kate-
gorii grzechu i kary. Człowieka po-
pełniającego grzech spotyka od 
Boga automatycznie kara. Temu 
myśleniu Pan Jezus sprzeciwia się 
w dzisiejszej Ewangelii. O Galilej-
czykach zabitych przez Piłata czy  
o ofiarach wypadku w Siloe, wy-
raża się jak o zwykłych ludziach, 
nie bardziej grzesznych od innych. 
Dlaczego zatem to im się przytra-
fiło? Pan Jezus nie odpowiada na to 
pytanie. Cierpienie pozostaje Bożą 

Tajemnicą. Nasz Zbawiciel zwraca 
nam uwagę na coś innego: na po-
trzebę ciągłego nawracania się. 
Wyraża to w przypowieści, którą 
można duchowo odcyfrować: zasa-
dzone drzewo to każdy z nas, wła-
ściciel ogrodu to Bóg Ojciec, ogród 
to Kościół Święty, ogrodnik to Pan 
Jezus. Bóg oczekuje od nas owocu, 
czyli dobrych uczynków. Gdy ich 
nie przynosimy, to według sprawie-
dliwości powinniśmy być wycięci  
z ogrodu. Pan Jezus jednak wstawia 

się za nami i wyprasza nam u Boga 
jeszcze jeden rok, czyli okres Łaski 
Bożej, który będzie trwać do końca 
naszego ziemskiego życia. Z jej po-
mocą łatwo jest czynić dobro, lecz 
jeśli zamkniemy się w naszym ego-
izmie, to nie będziemy mieli uspra-
wiedliwienia. Dlatego nie pytajmy: 
Dlaczego coś się dzieje? tylko: Co 
ja mogę zrobić, by być lepszym? 

Komentarze zostały przygotowane  
przez ks. Mateusza Oborzyńskiego 

 

Komentarze zostały przygotowane 
przez dk. Przemysława Misiora  

 

Z DZIENNICZKA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY 
Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie 

wyczerpie się miłosierdzie Boże. O, co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę 
niepojętą dobroć Twoją, o Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp 
Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje.  

(Dz. 72) 

 

SUPLIKACJA – ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY 
Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny,  
zmiłuj się nad nami… 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!  
Od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie! 
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie! 

 

MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. 
Zdrowaś Maryjo...  
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. 
Zdrowaś Maryjo... 
A Słowo ciałem się stało, i zamieszkało między nami. 
Zdrowaś Maryjo... 
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.  
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się:  
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim, Wcie-

lenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowa-
dzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

ANIOŁ PAŃSKI – HISTORIA 
Historia tej modlitwy sięga wie-

ków średnich, kiedy biciem dzwo-
nów wyznaczano trzy pory dnia: 
rano, południe i wieczór. Z powodu 
braku zegarów był to zwyczaj bar-
dzo praktyczny. Przez pobożne od-
mawianie modlitwy Anioł Pański, 

przypominamy sobie scenę Zwia-
stowania i tajemnicę Wcielenia 
Syna Bożego, kiedy Słowo ciałem 
się stało i zamieszkało między 
nami. 

 Papież Paweł VI w Adhortacji 
apostolskiej Marialis cultus tak za-

chęca do odmawiania tej modlitwy: 
„Gdy chodzi o modlitwę Anioł Pań-

ski, to chcemy powtórzyć naszą za-
chętę, prostą, lecz gorącą, aby zwy-
czajowe odmawianie tej modlitwy 
zostało zachowane. Mimo bowiem 
upływu wieków zachowuje ono 



 

swoją siłę i blask. Jest to modlitwa 
prosta, zaczerpnięta z Pisma świę-
tego”. Papież sam tę modlitwę co-
dziennie odmawia, często spotyka-
jąc się przy tej okazji z wiernymi 
gromadzącymi się na placu św. Pio-
tra, którym po modlitwie udziela 
błogosławieństwa.  

 
 

POZDROWIENIE ANIELSKIE  

Modlitwa ta składa się z pozdro-
wienia Archanioła, z radosnego 
okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy 
Kościoła. Na słowach Gabriela – 
„łaski pełna” – Kościół oparł wiarę 

w Niepokalane Poczęcie Maryi. 
Skoro bowiem Maryja była pełna 
łaski, to nie mogła jej nigdy być po-
zbawiona. Słowa św. Elżbiety: 
„Błogosławionaś Ty między nie-
wiastami i błogosławiony owoc ży-
wota Twojego” – zawierają część 
pozdrowienia anioła („Błogosła-
wionaś Ty między niewiastami”). 
W ten sposób św. Elżbieta podkre-
śliła, że znana jest jej tajemnica 
Zwiastowania, że w imieniu 
wszystkich niewiast świata win-
szuje Maryi tak wielkiej godności. 

Do XVI w. odmawiano w Koś-
ciele tylko słowa Anioła i Elżbiety. 

Papież św. Pius V oficjalnie wpro-
wadził resztę słów, które do dziś 
odmawiamy. Modlitwę Pozdrowie-
nia Anielskiego odmawiały mi-
liony wiernych i wielu świętych 
wielekroć na dzień.  

Do liturgii Pozdrowienie Aniel-
skie zostało wprowadzone w for-
mie antyfony do Mszy św. w IV 
Niedzielę Adwentu w wieku XII. 
Najwięcej jednak do rozpowszech-
nienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła 
się praktyka odmawiania różańca 
św., gdzie tę modlitwę powtarza się 
wiele razy.  

 

 

RÓŻADNIEC – WEZWANIE DO MODLITWY 
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić 

się. Jedyną bronią, której Polska używając, odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od 
tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie 
pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy 
niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. 

Sługa Boży kard. August Hlond 

Szczególnie zadbajmy o to, by przywrócić w domach rodzinnych piękny, stary zwyczaj kończenia dnia 
wspólnym różańcem.                                                                                                          Bł. kard. Stefan Wyszyński 

Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć serce Pana Boga, otrzymać 
łaski od Matki Bożej.                                                                                                            św. Ojciec Pio 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Grupa młodzieży przygotowująca się do bierzmowania wyjeżdża pod koniec marca na weekendowy 
wyjazd formacyjny. W związku z tym dziś zapraszamy, po każdej Mszy św., na Kiermasz Ciast. Kiermasz 
znajduje się przed kościołem. Cały dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu. Za wszystkie 
ofiary – z całego serca dziękujemy! 
2. Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy na Wyznanie Wiary podczas Nieszporów – w poniedziałki  

i środy o godz. 19:30 w kościele. Bracia i siostry ze wspólnoty neokatechumenalnej będą dawać świadectwo, 
jak Pan Bóg działa i ratuje ich życie. 
3. Od soboty 19 marca – do 25 marca, czyli uroczystości Zwiastowania Pańskiego – trwa Nowenna w intencji 

obrony życia. Zapraszamy w tym czasie do modlitwy w tej intencji. 
4. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej Parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę – 27 marca  

i zakończą się w środę, 30 marca. Poprowadzi je ks. Jarosław Kotula. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje 
się w gablocie oraz na stronie parafialnej. 
5. W Wielkim Poście serdecznie zapraszamy na: 

- Drogę krzyżową – w piątki o godz. 16.30 dla dzieci, o godz. 17.30 dla dorosłych, o godz. 19.30 dla młodzieży; 
- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 17.30; 
- Jutrznię z Godziną Czytań – o godz. 6.00 (od poniedziałku do piątku). Przypominamy, że za udział  
w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
6. W piątek – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy tego dnia na dodatkową Mszę św. o godz. 
12:00. Pozostałe Msze św. jak w tygodniu. 
7. Śpiewajmy Suplikacje i módlmy się o pokój na Ukrainie, o nawrócenie i opamiętanie dla ludzi podejmujących 
decyzje o działaniach wojennych.  
 
 Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać! 
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