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Nie róbcie 
targowiska
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Umrzeć, aby żyć
Od duszpasterzy - ks. Maciej Zawisza SAC

D z i s i e j s z ą 
Ewangelię Kościół 
interpretuje jako 
zapowiedź nowe-
go kultu. Starote-
stamentalny kult 
oparty na Prawie, 
na świątyni i ofi a-
rach, zastąpiony 
zostanie kultem no-

wym „w Duchu i prawdzie”. O tym no-
wym kulcie chrześcijańskim – i o czci-
cielach, jakich pragnie Ojciec niebieski 
– słyszymy w roku A, gdy odczytujemy 
fragment o Samarytance z Ewangelii 
Janowej.

W dzisiejszej Ewangelii o oczysz-
czeniu świątyni widzimy, że ta zamie-
rzona przez Boga zmiana, nie dokona 
się łagodnie, ewolucyjnie – dokona się 
natomiast przez dramat Krzyża. Śmierć 
i Zmartwychwstanie Chrystusa będzie 
zburzeniem starej świątyni i powsta-
niem nowej.

Ta „gwałtowność” przebija tak-
że w wydarzeniu ze świątyni. Rzadko 
Pan Jezus był tak zdeterminowany, 
powiedzielibyśmy gwałtowny w swo-
ich gestach: wypędza (bicz posłuży Mu 
wypędzeniu zwierząt, a nie ludzi – jak 
może niektórzy by chcieli), wywraca, 
rozrzuca (wyobraźmy sobie panikę 
bankierów, gdy ich kasa pomieszała się 
z inną?). Tylko gorliwość o dom Boży, 
czystość i jednoznaczność kultu tłuma-
czy te zewnętrzne przejawy gwałtow-
ności – tak też zrozumieli to uczniowie, 
i tak my to rozumiemy.

Czym zanieczyszczony, zakłamany, 
był kult, o który walczy Jezus? Jedno 
słowo wyjaśnia wszystko: „targowisko”. 
Grzeszny człowiek w stosunku do Boga 
uprawia coś na kształt religijnego han-
dlu: „coś za coś”. Robi to albo dla swych 
korzyści (próbuje przekupić), albo ze 
strachu (próbuje przebłagać). Czasami 
włącza w te swoje interesy jeszcze ko-
goś - „Bogu świeczkę a diabłu ogarek”.

Pan Jezus pokazuje w scenie ze świą-
tyni, że oderwanie się od tego handlo-
wania jest tak trudne, iż targowisko 
(wręcz całą świątynię, w której zalęgł 
się handel) trzeba po prostu zburzyć.

Rzeczywiście, stary człowiek z jego 
grzesznymi uczynkami – religijny han-
dlarz, został ukrzyżowany, przybity do 
krzyża, umarł. Ojciec nie czeka już na 
żadne ofi ary, ani na górze Sychem, ani 
w Jerozolimie.

Nową świątynią jest Jezus – Nowy 
Człowiek. Nową świątynią są również 
ci, którzy są posłuszni Chrystusowi - 
chrześcijanie. Nowy człowiek rodzi się 
w nas poprzez łaskę wiary i dar chrztu 
w Kościele i staje się zdolny do tego, by 
czcić Ojca w Duchu Świętym i praw-
dzie. Wierzący staje się nową świątynią, 
w której możliwa jest już tylko jedna 
wymiana z Bogiem: życie za Życie, ser-
ce za Serce, miłość za Miłość.

Kto z nas jednak – mając już nowe 
serce odrodzone przez chrzest i no-
wego ducha – nie doświadcza w sobie 
wciąż jeszcze śladów starego człowie-
ka? Czy to serce nie staje się czasami na 
powrót targowiskiem? Czy nie rozwa-
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żamy pokus, zamiast je od razu odrzu-
cić? Na jednej szali kładziemy grzech 
(ważymy: ciężki, nie ciężki?), a na dru-
giej szali kładziemy miłosierdzie (tak, 
jakby można było je zważyć?). Czy nie 
stajemy się wtedy na powrót „handla-
rzami”, a stara świątynia jakby chciała 
podnieść się z gruzów?

Widać więc, ze nasze życie na zie-
mi jest i będzie mozolną współpracą 
z łaską. Celem tych zmagań jest niejako 

zdobycie samych siebie dla Chrystusa. 
Musimy pracować nad oczyszczeniem 
swojego serca. Prośmy Boga, aby gor-
liwość o Jego dom, którym jest nasze 
serce „pochłonęła” nas. Wszak, króle-
stwo Boże doznaje w nas gwałtu i lu-
dzie gwałtowni zdobywają je.

Chodzi o to, aby rozpiąć swe serce 
na krzyżu; pragnąć umrzeć, aby żyć.

1. Zważ synu, że nieskończona mi-
łość mojego i twojego Boga stworzy-
ła twoją duszę na Jego obraz i podo-
bieństwo, jak cię poucza święta Wiara. 
Rozważ to dobrze: twoja dusza to żywy 
obraz Boga, a nie obraz malowany, czy 
też wyryty w skale, kamieniu czy drew-
nie. Możesz więc powiedzieć zgodnie 
z prawdą: Moja dusza to żywy obraz 
Ojca, Syna, i Ducha Świętego. Zatem 
możesz też mówić: Dusza moja to żywy 
obraz nieskończonej Potęgi, nieskoń-
czonej Miłości, nieskończonej Czysto-
ści z samej istoty swojej, oraz nieskoń-
czonej Doskonałości, ponieważ Bóg we 
wszystkich swych nieskończonych przy-
miotach jest nieskończony.

2. Zważ, synu, że Bóg - oprócz tego, 
że stworzył cię na swój obraz i podo-
bieństwo - obdarował cię wolną wolą, 
byś dnia każdego coraz lepiej korzystał 
z tego w zasługujący sposób dla udo-

skonalenia swej duszy jako żywy obraz 
Boga. Widzisz więc, synu, że - zgodnie 
z tym - jak stworzona została twój a du-
sza - jesteś obowiązany doskonalić siebie 
samego właśnie jako żywy obraz Boga, 
a zatem jako żywy obraz nieskończonej 
Miłości, Doskonałości i Świętości.

A zatem zbierz się, synu, na odwa-
gę i gdy przy praktykowaniu Wiary, 
Nadziei i Miłości oraz wszystkich [in-
nych] cnót odczuwasz ciężar ludzkiej 
natury czy następstw grzechu Adama, 
albo gdy czujesz ataki pokus, to ufny 
w pomoc łaski, jaką dla ciebie ciągle 
wypraszam, mów tak do siebie: pełniąc 
dobro wszelkiego rodzaju i pokonując 
wszelkie pokusy, będę w ujawnianiu 
(czegoś) z chwały Boga, będę Jemu po-
dobny przez całą wieczność: „Będziemy 
do Niego podobni, bo ujrzymy Go, jako 
jest” (l J 32)

Św. Wincenty Pallotti

Rozważania o celu człowieka

Z duchowości pallotyńskiej
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na III Niedzielę 
Wielkiego Postu, rok B, 7 marca 2021 r. 

 
I czytanie (Wj 20, 1-17)
Ogłoszenie przykazań Bożych

Psalm (Ps 19 (18))
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

II czytanie (1 Kor 1, 22-25)
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością 
Bożą

Aklamacja (Por. J 3, 16)
Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia (J 2, 13-25)
Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Rozważanie: 
Sam bowiem wiedział, co jest w czło-

wieku. (J 2, 25)
Historia zbawienia wypełnia się 

„w nadziei, wbrew nadziei” (por. Rz 4, 
18) poprzez nasze słabości. Zbyt często 
myślimy, że Bóg polega tylko na tym, 
co w nas dobre i zwycięskie, podczas 
gdy w istocie większość Jego planów 
jest realizowana poprzez nasze słabo-
ści i pomimo nich. Paweł mówi: „Aby 
zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom 
objawień, dany mi został oścień dla 
ciała, wysłannik szatana, aby mnie po-
liczkował – żebym się nie unosił pychą. 
Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby 
odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powie-
dział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc 
bowiem w słabości się doskonali»”        
(2 Kor 12, 7-9).

Jeśli taka jest perspektywa ekonomii 
zbawienia, to musimy nauczyć się ak-
ceptować naszą słabość z głęboką czu-
łością.

Zły sprawia, że patrzymy na naszą 
kruchość z osądem negatywnym, pod-
czas gdy Duch z czułością wydobywa 
ją na światło dzienne. Czułość jest naj-
lepszym sposobem dotykania tego, co 
w nas kruche. Wskazywanie palcem 
i osąd, który stosujemy wobec innych, 
są bardzo często oznaką naszej nie-
zdolności do zaakceptowania własnej 
słabości, własnej kruchości. Jedynie 
czułość uchroni nas od dzieła oskar-
życiela (por. Ap 12, 10). Dlatego ważne 
jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, 
zwłaszcza w sakramencie Pojednania, 
doświadczając prawdy i czułości. Para-
doksalnie, nawet Zły może powiedzieć 
nam prawdę, ale czyni to, aby nas po-
tępić. Wiemy jednak, że Prawda, która 
pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz 
akceptuje nas, obejmuje, wspiera, prze-
bacza nam.

„Patris corde” (Ojcowskim sercem), 
list apostolski papieża Franciszka

Czytania mszalne na IV Niedzielę 
Wielkiego Postu, rok B, 28 lutego 2021 r. 

I czytanie (2 Krn 36, 14-16. 19-23)
Gniew i miłosierdzie Boże

Psalm (Ps 137 (136))
Kościele święty, nie zapomnę ciebie
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II czytanie (Ef 2, 4-10)
Umarli wskutek grzechu zostali zbawie-
ni przez łaskę

Aklamacja (Por. J 3, 16)
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (J 3, 14-21)
Bóg posłał swego Syna, aby świat został 
zbawiony

Rozważanie: 
Jeżeli kochasz, idź! Kocham, mó-

wisz, ale dokąd mam iść? Jeśli Pan, twój 
Bóg, powiedziałby do ciebie: "Ja jestem 
prawdą i życiem", to tęskniąc za praw-
dą i pożądając życia szukałbyś z pew-
nością drogi, którą byś mógł tam dojść, 
i mówiłbyś sobie: "Wielką rzeczą jest 
prawda, wielką rzeczą jest życie, gdy-
by tylko był sposób, aby mogła do nich 
dotrzeć moja dusza".

Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, 
który ci najpierw mówi: "Ja jestem dro-
gą". Zanim oznajmił ci dokąd, przed-
tem zapowiedział, którędy masz iść. 
"Ja jestem, rzekł, drogą". Drogą dokąd? 
"I prawdą, i życiem". Najpierw powie-
dział, którędy masz iść, a potem oznaj-
mił dokąd. "Ja jestem drogą, Ja jestem 
prawdą, Ja jestem życiem". Pozostając 
u Ojca jest Chrystus prawdą i życiem; 
oblekając się w ciało, stał się drogą.

Nie powiedziano ci: "Pracuj i szu-
kaj drogi, abyś doszedł do prawdy i ży-
cia". Nie to ci powiedziano. Wstań, le-
niwcze, droga sama do ciebie przyszła 
i śpiącego obudziła cię ze snu, oby cię 
rzeczywiście obudziła! Wstań i chodź!

Może usiłujesz naprawdę chodzić, 
ale nie możesz, bo cię bolą nogi? Skąd 
ten ból w nogach? Czy gnane chciwo-
ścią biegły może po wyboistej drodze? 
Lecz Słowo Boże uzdrawiało przecież 
i kulawych! Oto, powiadasz, nogi mam 
zdrowe, ale samej drogi nie widzę. On 
oświecił także ślepych!

Z komentarza św. Augustyna, biskupa

Czytania mszalne na piątek, Uroczy-
stość Św. Józefa, rok B, 19 marca 2021 r.

I czytanie (2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16)
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm (Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a))
Jego potomstwo będzie trwało wiecznie

II czytanie (Rz 4, 13. 16-18. 22)
Wbrew nadziei uwierzył nadziei

Aklamacja (Por. Ps 84, 5)
Chwała Tobie Królu wieków

Ewangelia (Mt 1, 16. 18-21. 24a)
Józef poznaje tajemnicę Wcielenia
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Intencje mszalne
8 - 14 marca 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  08.03.2021 
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
  7.30 Za śp. Mamę Jolentę w 2. rocznicę 

śmierci, z prośbą o Boże Milosierdzie 
i łaskę Nieba

15.00 Dziękczynna z okazji 90. rocznicy 
urodzin Haliny, z prośbą o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

WTOREK   09.03.2021  
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich 
synami i nad całą Rodziną oraz o zdro-
wie dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Rodziców: Eleonorę w 3. roczni-
cę śmierci i Kazimierza Szymańskich, 
z prośbą o radość życia wiecznego

15.00 Za śp. Rodziców: Kazimierę w 1. 
rocznicę śmierci i Józefa Wujewskiego 
w 13. rocznicę śmierci, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i dar życia wiecznego – 
od syna Leszka z rodziną

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

ŚRODA 10.03.2021  
  6.30 Za śp. Krystynę, z prośbą o łaskę Nieba
  7.30 Za śp. Rodziców: Krystynę i Henryka 

Grzybowskich, z prośbą o radość życia 
wiecznego

15.00 Za śp. Nazem Bazzi, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie, łaskę zbawienia i pokój 
wieczny – intencja od przyjaciół: Elż-
biety i Waldemara

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

CZWARTEK  11.03.2021   
  6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
  7.30 W rocznicę chrztu świętego, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo

15.00 Za śp. Janusza w 17. rocznicę śmierci, 
o Boże Miłosierdzie i dar życia wiecz-
nego

19.00 Za śp. męża Juliana Siejek w 33. 
rocznicę śmierci i śp. Grażynę w 9. 
rocznice śmierci; za śp. Aleksego, 
Stanisława i Marię, z prośbą o radość 
życia wiecznego

PIĄTEK 12.03.2021 
  6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
  7.30 Za śp. Rafała Ilmera, z prośbą o dar 

życia wiecznego
15.00 Za śp. Krystynę i Eugeniusza Gusta-

wów: za śp. Wiktorię i Franciszka 
Puchałków, z prośbą o wieczną radość 
w Niebie

19.00 Za śp. Kazimierza Zalewskiego, o Boże 
Miłosierdzie – od siostrzenicy z mę-
żem i dziećmi

SOBOTA 13.03.2021  
  6.30 Za śp. Krystynę Grzybowską, z prośbą 

o szczęście wieczne
  7.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
15.00 Za śp. męża Czesława w 1. rocznicę 

śmierci – intencja od żony i dzieci
19.00 Intencje zbiorowe

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03.2021
  8.00 Za śp. Bożenę Kowalewską, o szczęśli-

we życie wieczne
  9.30 Za śp. Marcina Calińskiego, śp. Cecylię, 

Stanisława, Kacperka i Krzysztofa Paw-
łowskich, z prośbą o dar życia wiecznego

11.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
12.30 W intencji Hanny i Ryszarda Linkie-

wicz w 50. rocznicę ślubu, z podzięko-
waniem za zdrowie i otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo dla Jubilatów i ich rodziny

16.00 Za śp. męża Waldemara Drzewieckiego 
w 5. rocznicę śmierci oraz za zmarłych 
z rodzin: Drzewieckich i Sporzeckich, 
z prośbą o radość życia wiecznego

17.00 Za śp. Stefanię i Eugeniusza Tomyślak, 
z prośbą o pokój wieczny

19.00 Za śp. Lucynę Rossochacką, z prośbą 
o łaskę życia wiecznego
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Intencje mszalne
15 - 21 marca 2021 r.

PONIEDZIAŁEK  15.03.2021 
  6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
  7.30 Za śp. Stefana Walkowiaka, z prośbą  

o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – 
intencja od koleżanek i kolegów z PZU

15.00 Za śp. Ewę, Wandą i Stefanię, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne

19.00 Za śp. Ryszarda Kowalewskiego, 
z prośbą o pokój wieczny – intencja od 
Aleksa z rodziną

WTOREK   16.03.2021  
  6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
  7.30 Za śp. Jolantę Brodnicką, z prośbą o ła-

skę Nieba – intencja od sąsiadek: Róży 
Ratajczak i Elżbiety Krawiec

15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba – od 
Kazi i Giny

19.00 Za śp. Elżbietę i Michała Kycia, z proś-
bą o szczęśliwe życie wieczne – inten-
cja od Jerzego i Teresy

ŚRODA 17.03.2021  
  6.30 O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cier-

piących
  7.30 Za śp. Ziutę Bobrowską w dniu jej uro-

dzin, z prośbą o dar życia wiecznego
15.00 Za śp. Zbigniewa, Helenę i Tadeusza 

Górskich, z prośbą o wieczną radość 
w Niebie

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

CZWARTEK  18.03.2021   
  6.30 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
  7.30 Za śp. Jadwigę Grabiec w 1. rocznicę 

śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie 
i łaskę Nieba

15.00 Za śp. Józefa Bulic, z prośbą o Miło-
sierdzie Boże i łaskę Nieba – intencja 
od rodziny

19.00 Za śp. Marię i Józefa Krzoska, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i radość życia 
wiecznego

PIĄTEK 19.03.2021 Uroczystość św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
  6.30 Za śp. Anielę, Antoniego, Barbarę, Ry-

szarda, Tadeusza i Romualda, o pokój 
wieczny

  7.30 Za śp. Ziutę Bobrowską z okazji imie-
nin, o Boże Miłosierdzie i łaskę Nieba

15.00 Za śp. Adama Borowicza, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie – intencja od syna

19.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.

SOBOTA 20.03.2021  
  6.30 W intencji Parafi an
  7.30 Za śp. Marka Siejkowskiego, o Boże 

Miłosierdzie i dar Nieba – intencja od 
teściowej

15.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
19.00 Intencje zbiorowe

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03.2021
  8.00 W intencji Krystyny Pospieszalskiej 

w 98. rocznicę urodzin, z podzięko-
waniem za wszelkie otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo i dalszą opiekę

  9.30 Za śp. Genowefę w 13. rocznicę śmierci 
i Grażynę w 5. rocznicę śmierci oraz 
za zmarłych z rodzin: Włodarczaków, 
Jakubowskich i Leszczyńskich 

11.00 Za śp. rodziców: Genowefę i Jarosława 
Wiza – intencja od córki z mężem

12.30 Za śp. Krystynę Uryzaj, z prośbą o dar 
życia wiecznego

16.00 O pokój wieczny dla śp. Mieczysławy 
Nowak 

17.00 Za śp. Józefę Matysiak – greg.
19.00 Za śp. Stefana Ciesielskiego, z prośbą 

o łaskę Nieba
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Ogłoszenia parafi alne

Pismo parafi i św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni

Adres parafi i: ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznań
E-mail: wawrzyniec@sac.org.pl
Parafi a w internecie: www.poznan.pallotyni.info, www.! .com/pallotyni.poznan

1. Czas Wielkiego Postu to czas na-
szej metanoi, która oznacza przemianę 
życia, podjęcie nowych wyzwań, pra-
cę nad swoją duchowością, a przede 
wszystkim zmianę myślenia pod wpły-
wem słowa, które kieruje do nas Bóg. 
Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, 
wyciszyć, skierować uwagę serca na 
Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie 
zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

2. Przypominamy, że w naszym ko-
ściele w każdy piątek odprawiamy na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci 
o godz. 17:00, dla dorosłych o godz. 
14:30 i 18:30, dla młodzieży o godz. 
20:00. W niedziele natomiast po Mszy 
św. o godz. 12:30 odbywa się śpiew 
Gorzkich żali, a o godz. 18:00 Gorzkie 
żale z kazaniem pasyjnym..

3. W poniedziałek, 8 marca, zapra-
szamy na kolejne Spotkanie wokół Bi-
blii. Odbędzie się ono po Mszy św. wie-
czornej w dolnym kościele.

4. Rekolekcje parafi alne trwać będą 
od 21 do 24 marca. Poprowadzi je 
ks. Sławomir Radulski SAC. Już dziś 
otoczmy go modlitwą i zaplanujmy so-
bie czas.

5. W sobotę przypadnie 8. rocznica 
wyboru papieża Franciszka na Stolicę 

Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie 
wyrazem miłości do Głowy Kościoła 
powszechnego.

6. Zapraszamy do udziału w Ekstre-
malnej Drodze Krzyżowej, która w tym 
roku wyruszy z naszego kościoła 26 
marca. Jest to ponad 40-kilometrowa 
nocna indywidualna wędrówka z roz-
ważaniami Męki Pana Jezusa. Szcze-
góły i zapisy na stronie internetowej  
www.edk.org.pl.

7. Pragniemy serdecznie podzięko-
wać za wszelkie ofi ary składane na tacę 
i konto parafi alne na cele wspólnoty 
parafi alnej i jej utrzymanie. Dziękuje-
my również za składaną daninę diece-
zjalną. Niech dobry Bóg wynagradza 
waszą hojność swoim błogosławień-
stwem. 

Niech wielkopostne przeżywanie ta-
jemnicy męki i śmierci Jezusa Chrystu-
sa, umocni w nas ducha ofi arnej miłości 
i pokuty. Niech Maryja, Matka Miło-
sierdzia, wiernie za nami oręduje.


