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Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto
źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie
zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”.
Filozofowie zastanawiali się nad tym, czy istniejący świat jest najlepszy z możliwych. Nasze
życie nie tyle jest uwarunkowane czasem lub miejscem, w których przyszło nam żyć. Źródłem
naszego istnienia jest przestrzeń stworzona dla nas przez Boga. Jest ona niezwykła i
wyjątkowa. Żyjemy bowiem w rzeczywistości umiłowanej przez Boga. Miłość jest siłą, która
uporządkowuje wszystko. To znacznie większa moc i bardziej znacząca niż grawitacja,
przypływy i odpływy oceanów; silniejsza niż ruchy tektoniczne skorupy ziemskiej. Logika
miłości nikogo nie krzywdzi, nie przekreśla, nie odbiera nikomu szansy zbawienia. Boża
miłość jest dana dla nas i ze względu na nas.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy moja wiara w Chrystusa jest równoznaczna z wiarą w życie wieczne?
Do wykonania: Przeżyję ten tydzień w perspektywie wieczności.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

12.03 (poniedziałek) Wspomnienie św. Alojzego Orione, prezbitera
Ur. 23/06/1872 w Pontecurone, zm. 12/03/1940 w San Remo. Jego zapał apostolski
przejawiał się w realizowaniu czterech wielkich miłości: do Jezusa, Maryi, papieŜa i dusz.
Nie mniej szczególne miejsce w sercu św. Alojzego Orione zajmowała miłość do Polski i
Polaków. „Kochajcie bardzo naszych braci Polaków - powtarzał. - Ja pokochałem ich od lat
dziecięcych” – warto wiedzieć, Ŝe w dniu ataku na Polskę w 1939 r. rozłoŜył polską flagę na
ołtarzu w sanktuarium MB Czuwającej w Tortonie, ucałował ją i zachęcał swoich
współbraci do podobnego gestu. Potem zabrał ją do swojego pokoju, Beatyfikował go
26/10/1980 r. i kanonizował 16/05/2004 r. papieŜ Jan Paweł II.

15.03 (czwartek) Wspomnienie św. Klemensa Hofbauera, prezbitera
Urodził się na Morawach w 1751 r. Pochodził z ubogiej rodziny. Ukończył studia
w Wiedniu i wstąpił do Redemptorystów w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął mając
34 lata. PrzełoŜeni misję nawracania protestantów na Pomorzu. W warszawie powierzono
im kościół p. w. św. Benona, przeznaczony dla duszpasterstwa Niemców przebywających
w Warszawie, a takŜe sierociniec i szkołę rodzin rzemieślniczych. Pozostał w Warszawie i
wiele uwagi poświęcał dzieciom i młodzieŜy, dbając o ich wykształcenie. Organizował dla

nich pomoc charytatywną. Był wybitnym kaznodzieją. Uruchamiając drukarnię i
wydawnictwo, publikował ksiąŜki religijne i podręczniki. W 1808 r. Napoleon wyrzucił
Redemptorystów z Warszawy. Klemens udał się do Wiednia, gdzie podjął działalność
podobną warszawskiej. Zmarł w Wiedniu w 1820 r.

17.03 (sobota) Wspomnienie św. Patryka, biskupa
Urodził się ok. 358 r. w Taberni (część Brytanii, która wówczas naleŜała do Cesarstwa
Rzymskiego). W 16 r. Ŝycia został porwany przez irlandzkich korsarzy i sprzedany
w Irlandii do niewoli. Przez sześć lat pracował jako pasterz. W tym czasie dokonała się w
nim odmiana Ŝycia. Nauczył się języka i poznał obyczaje panujące na tej wyspie. Zbiegł z
Zielonej Wyspy z głębokim przekonaniem, Ŝe jego powołaniem jest głoszenie Ewangelii
w Irlandii. Zdobył wykształcenie w szkołach misyjnych północnej Francji. Po śmierci św.
Palladiusza, misyjnego biskupa w Irlandii, na jego miejsce posłano Patryka. W 432 r.
otrzymał święcenia biskupie i wysłano do Irlandii. Apostołował głównie na północy i
zachodzie Irlandii. Nawrócił wodzów wielu plemion z ich rodzinami. Tworzył wspólnoty
mnisze złoŜone z kapłanów galijskich i brytyjskich, a później księŜy wywodzący się z
Irlandii. Opaci poszczególnych wspólnot byli wyświęcani na biskupów. Św. Patrykowi
przypisuje się załoŜenie stolicy biskupiej w Armagh. Św. Patryk ostatni okres swojego
Ŝycia spędził w jednej ze wspólnot zakonnych, oddając się modlitwie i praktykom
pokutnym. Zmarł 17/03/461 r.
R E K O L E K C J E W I E 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 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 i 19.00: Msze z nauką ogólną (w sobotę o 18:00)
20.00-21.00: Adoracja Najśw. Sakramentu i Apel Maryjny (na zakończenie)
SOBOTA: 19.00-21.00: Wieczór adoracyjny „OŜywieni mocą z wysoka” –
zapraszamy młodzieŜ pracującą i osoby chętne.

