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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

                          JASKINIA                

 Pewien Beduin ścigany przez okrutnych 
wrogów, uciekł tam,  gdzie pustynia była zupełnie 
dzika, a dokoła widać było jedynie nagie skały. 
Biegł tak długo, aż całkowicie ucichł tętent koni, 
których dosiadali jego prześladowcy. Dopiero wte-
dy rozejrzał się wokół siebie. Znajdował się w 
przerażającym wąwozie, nad którym zwisały grani-
towe pojedyncze skałki i skąd widać było szczyty 
zbudowane z ciemnego bazaltu. Z ogromnym zdziwieniem dojrzał ścieżkę biegną-
cą w poprzek wąwozu. Szedł nią przez jakiś czas, aż znalazł się przed  wejściem  
do potężnej,  ciemnej jaskini. Niepewnym krokiem  do jej wnętrza. - Choć dalej, 
bracie– zachęcił go przyjemny głos. W półmroku Beduin dostrzegł modlącego się 
pustelnika. –Mieszkasz  tutaj? – zapytał.  - Oczywiście. - Ale jak udaje ci się prze-
trwać w tej jaskini? Przecież jesteś tutaj sam, ubogi, z dala od wszystkich. Pustelnik 
uśmiechnął się. - Nie jestem ubogi. Posiadam wielkie skarby. Gdzie? - zapytał Be-
duin. - Spójrz tutaj.  - Pustelnik wskazał małą szczelinę w jednej ze ścian jaskini i 
spytał: - Co widzisz? - Nic. - Na pewno nic? - nalegał pustelnik. Widzę  jedynie 
skrawek nieba. - Skrawek nieba: czy nie uważasz, że to  wspaniały skarb?                                                        

Jeden z więźniów osadzony  
przez nazistów w listach do 
rodziny pisał, że jest bar-

dzo zadowolony. Powodem 
jego dobrego samopoczu-

cia był fakt,  że  przeniesio-
no go z jednej celi, w której 
były  tylko cztery ściany, do 
innej, z której mógł obser-
wować  rano  niebo, a no-
cą cudowne gwiazdy. To 
było dla niego wielkim 

skarbem.                         
My mamy całe sklepienie   
niebieskie, a oglądamy     

telewizję.                            

z opowiadań Bruno Ferrero 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Zbliżała się pora Paschy żydow-
skiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W 
świątyni zastał siedzących za stołami 
bankierów oraz tych, którzy sprzedawali 
woły, baranki i gołębie. Wówczas, spo-
rządziwszy sobie bicz ze sznurów, powy-
pędzał wszystkich ze świątyni, także ba-
ranki i woły, porozrzucał monety bankie-
rów, a stoły powywracał. Do tych zaś, 
którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
"Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca 
nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego 
przypomnieli sobie, że napisano: 
"Gorliwość o dom Twój pochłonie 
Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi 
rzekli do Niego: "Jakim znakiem wyka-
żesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: 
"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni 
wzniosę ją na nowo". Powiedzieli do 
Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat bu-
dowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz 
w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o 
świątyni swego ciała. Gdy zmartwych-
wstał, przypomnieli sobie uczniowie Je-
go, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i 
słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś 
przebywał w Jerozolimie w czasie 
Paschy, w dniu świątecznym, wielu 
uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, 
które czynił. Jezus natomiast nie zawie-
rzał im samego siebie, bo wszystkich 
znał i nie potrzebował niczyjego świa-
dectwa o człowieku. Sam bowiem wie-
dział, co jest w człowieku.  (J 2, 13-25)   
 Ostra reakcja Jezusa ma na uwa-
dze wytyczenie jasnej granicy między 
świątynią, domem modlitwy, a światem, 

gdzie jest miejsce na handel. Chrystus 
broni świętości świątyni, domu swego 
Ojca. Taki jest historyczny sens przed-
stawionego przez Jana wydarzenia. 
W drugim znaczeniu, głębszym, chodzi 
o spojrzenie oczami wiary na ciało Je-
zusa. Ono jest nową świątynią. W nim 
mieszka Bóg. Ponieważ napięcie mię-
dzy świątynią jerozolimską a Jezusem 
wzrastało, Ten zapowiada zburzenie 
świątyni swego ciała i odbudowanie jej 
w ciągu trzech dni. Przez zestawienie 
siebie ze świątynią Jezus pragnie uka-
zać Żydom coś z tajemnicy swej święto-
ści. Natomiast Apostołom pragnie przez 
to pomóc w przejściu od kultu świątyn-
nego do wiary w Jego zmartwychwsta-
nie. Ośrodkiem ich życia nie będzie już 
świątynia jerozolimska, lecz zmar-
twychwstały Mistrz. To w Nim rozpo-
znają obecnego Boga.    Ks. E. Staniek  
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Poniedziałek    5 marca 16.00 1. Śp. Władysław Franciszkiewicz                 

2. Za Parafian; 

3. O Boże błogosławieństwo dla Heleny i jej 

córki 

Wtorek             6 marca  16.00 1. Dziękczynna za wnuki                                 

2. Śp.  Władysław Franciszkiewicz 

3. Za cierpiących w czyśćcu 

Środa                7 marca  16.00 1. Śp. Władysław Franciszkiewicz                  

2. O zdrowie dla Dominika 

Czwartek          8 marca 16.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Mateusza 

2. Śp.   Władysław Franciszkiewicz  

Piątek               9 marca 16.00 1. Śp. Władysław Franciszkiewicz (poza pa-

rafią)                                                                                

2. Śp. Bolesław Sieńko –od kuzyna z Kanady 

Sobota              10 marca 16.00 1. O uwolnienie z nałogu i wszelkiego zła dla 

Henryka 

2. Dziękczynna w 70-te urodziny Stanisława 

Zadorożnego i Stanisławy 

3. Śp. Władysław Franciszkiewicz  (poza 

parafią) 

Niedziela        11 marca 8.30 1. Śp. Władysław Kaliniewicz                              

2.  Śp. Władysław Franciszkiewicz (poza 

parafią)  

12.30 Śp. Monika Zulewska – 4 rocznica śmierci  

ORELEC 

Środa               7 marca 17.30 1. Śp. Zofia i Jan Dobrowolscy 

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

siostry  Celiny 

Piątek              9  marca 17.30 Śp. Kazimiera, Stefan i Tadeusz Fedorowicz  

Niedziela        11 marca 7.00 Śp. Zenon Słotwiński  

11.00 Dziękczynno-błagalna i o opiekę Maryi dla 

Stanisławy w 70-te urodziny 

SOLINA 

Piątek             9 marca 17.30 Śp. Jan i Katarzyna  

Niedziela       11 marca 9.45 1. Śp. Maria i Józef Michno 

2. Śp. Józef Wołoszyn – 5 rocznica śmierci 

1. Zapraszamy na Nabożeństwa wielkopostne Drogi Krzyżowej i  Gorzkich Żali 

2. Uczniowie Szkoły w Bóbrce w niedzielę 18 marca po każdej mszy świętej będą 
rozprowadzać  palmy.  Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla cierpiących na 
skutek wojny w Syrii.  Będzie to zakończenie naszych rekolekcji parafialnych i 
okazja na zadośćuczynienie wielkopostnej jałmużnie. 
3. Kierownik Biura  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesku 
informuje, że do 14 marca 2018 roku rolnicy mogą składać w biurach powiatowych 
„Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku. Złożenie przez uprawnionego rolni-
ka w terminie oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie 
płatności za 2018 r. 
4. W sobotę 10. 03 nie ma spotkania scholii. 

5. Możemy przekazać 1% podatku na leczenie  naszego parafianina Witka Fedoro-
wicza. Dane: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s w 
Huzelach - KRS 0000036376. W rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, 
CEL  SZCZEGÓŁOWY 1%” wpisać: 1% na leczenie i rehabilitację WITOLDA 
FEDOROWICZA. 
6. W zakrystii można nabyć Baranki wielkanocne i Paschaliki. Cena to ofiara na 
Caritas – 5 i 7 zł. 

ZAPOWIEDZI 
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:  (1) Konrad Maciej 
Bem kawaler  z naszej Parafii i Anna Maria Franczyk z parafii Uherce Mineralne – 
zapowiedź II;  (2) Michał Filip Skalny kawaler z parafii św. Klemensa w Wieliczce 
i Magdalena Anna Bogusz panna z naszej Parafii od 1 roku zamieszkała w Wielicz-
ce – zapowiedź II. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, pro-
szony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 

Bóbrka 

*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 

Orelec 

*W środę Nowenna do św. Józefa. 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z gazet-
kami. 

Solina 

*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę 
o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Elżbiety Duś. 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 
 
Piękno ludzkiego życia rodzi się z zasłuchania i zaufania Panu Bogu 
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