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Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni
zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły,
baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,
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 wykażesz 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
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś
mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, 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 zawierzał
im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa
o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Człowiek stał się świątynia Ducha Świętego dlatego, że najpierw Bóg stał się człowiekiem
i przez to ludzka natura połączyła się z boską w jednej Osobie. Bóg stał się człowiekiem, aby
człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym. Ta łaska została nam dana za ceną męki i śmierci
Jezusa. Jezus otworzył nam w ten sposób drogę do Ojca. Jeśli chcemy spotkać się z Bogiem,
musimy udać się do tej świątyni, jaką jest człowieczeństwo Jezusa. Tylko przez Jezusa i w Nim
mamy przystęp do Ojca. Czy kontempluję Jezusa i tajemnice Jego życia, aby bardziej
otworzyć się na Boga i z Nim się zjednoczyć?
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaka jest moja religijność? Czy nie ma w niej jakiegoś faryzeizmu. Czy
nie ograniczam jej do niedzielnej Mszy świętej?
Do wykonania: W codziennym rachunku sumienia, zwrócę baczniejsza uwagę na to, czy
moja religijność odpowiada wymogom stawianym przez Chrystusa?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

07.03 (środa) Wspomnienie świętych męczennic Perpetuy i Felicyty
Obydwie żyły w II w., w staroŜytnym Thuburbo Minus (dziś: Teburbo w Tunisie).

Obie z Felicytą były młodymi męŜatkami i matkami. OskarŜone o bycie
chrześcijankami, zostały pojmane i sprowadzone do Kartaginy. Po krótkim procesie
skazano je na śmierć przez rozszarpanie przez zwierzęta. Zachowały się dokumenty,
opisujące ich drogę do męczeństwa - pamiętnik pisany w więzieniu przez św.
Perpetuę oraz relacja naocznego świadka.

08.03 (czwartek) Wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika
Jan Cidade ur. się w 1495 r. w Montemor-o-Novo w Portugalii. Mając kilka lat, opuścił
potajemnie rodzinny dom i znalazł się w miasteczku Oripeza, który nazwał małego

chłopca „Janem otrzymanym od Boga - a Deo”. Przez kilka lat odszedł od Boga
prowadząc Ŝycie najemnego Ŝołnierza. Po nawróceniu oddał się opiece chorym
i ubogim. Prowadząc dla nich kwesty wołał: „PomóŜcie sobie, wspomagając ubogich
i chorych, bowiem błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. ZałoŜył
szpital. Zajął się teŜ losem kobiet upadłych. Zebrał koło siebie uczniów, dając początek
zakonowi Braci Miłosierdzia (Bonifratrzy). Ostatecznie wyczerpany pokutą
i niezwykle aktywnym trybem Ŝycia, zmarł w 1550 r.

09.03 (piątek) Wspomnienie św. Dominika Savio
śył w latach 1842-1857. Urodził się w pobliŜu Turynu we wiosce Riva di Chieri. Dnia
8 kwietnia 1849 r. przyjął I Komunię św. Często nawiedzał Pana Jezusa w Najśw.
Sakramencie, miał wiele darów duchowych (m.in. kontemplacji i ekstazy). Jego
nauczycielem był św. Jan Bosco. Zapadł na zapalenie płuc i po kilku miesiącach zmarł.
PapieŜ Pius XI nazwał go „małym świętym” i „gigantem ducha”. W 1950 Pius XII ogłosił
go błogosławionym, a w 1954 zaliczył go do grona świętych.
R E K O L E K C J E W IE L K O P O S T N E (1 5-1 8/03/2018)
„Duch, który umacnia miłość … ”.
ŚRODA, 14.03.18: Veni Creator
19.00 – Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji z nauką maryjną
CZWARTEK, 15.03.18
11.30 – 12.00: Rekolekcyjne słowo dla matek / ojców / opiekunów z dla “Złotych
Rybek” połączone z błogosławieństwem dzieci na zakończenie.
19.00 Eucharystia z kazaniem rekolekcyjnym dla członków grup i wspólnot
parafialnych
PIĄTEK, 16.03.18
11.00 i 19:00: Rekolekcyjna Droga KrzyŜowa ze św. Andrzejem Bobolą
SOBOTA, 17.03.18
11.00: Spowiedź dla osób chorych i starszych
12.00: Msza dla chorych z Sakramentem Namaszczenia
13.00: Spotkanie Seniorów parafii (posiłek w kawiarni)
NIEDZIELA, 18.03.18
Niedziela ze św. Andrzejem Bobolą
08.30: Msza z nauką ogólną
10.00: Msza z nauką dla dzieci
12.00: Msza z nauką ogólną
15.00, HESTON: Msza św. i nauka ogólna lub Droga KrzyŜowa
17.30: NaboŜeństwo Gorzkich śali
18.00: Msza z nauką ogólną
II taca dla rekolekcjonisty (cały dzień)
* * *
PORZĄDEK NABOśEŃSTW:
10.00: Msza z nauką ogólną;
19.00: Msza z nauką ogólną (w sobotę o 18:00)
20.00: Adoracja Najśw. Sakramentu
21.00: Apel Maryjny
SOBOTA:
19.00-21.00: Wieczór adoracyjny „OŜywieni mocą z wysoka” – zapraszamy
młodzieŜ pracującą i osoby chętne.

