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Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej
i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką
odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja
doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie,
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem
rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to
i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus:
„Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa
się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja,
gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To
powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
Jezus zapowiada swoją śmierć także w tych tajemniczych słowach: „Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłwszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Jego śmierć jest rękojmią życia, jest źródłem
życia dla nas wszystkich. Przedwieczny Ojciec postanowił tę śmierć w porządku łaski
i zbawienia, tak jak w porządku natury postawiona jest śmierć ziarna pszenicy w ziemi,
ażeby mógł ukazać się kłos przynoszący obfity plon. Tym plonem, który staje się chlebem
codziennym, żywi się potem człowiek. Także ofiara, jaka dokonała się w śmierci Chrystusa,
stała się pokarmem naszych dusz pod postaciami chleba. Przygotujmy się an przeżywanie
Wielkiego Tygodnia, Triduum Sacrum, Śmierci i Zmartwychwstania. Przyjmijmy to życie,
którego źródłem jest Jego Ofiara. Przechodźmy przez to życie posilając się pokarmem Ciała
i Krwi Odkupiciela, wzrastajmy w nim, aby osiągnąć życie wieczne (św. Jan Paweł II, Homilia,
1.04.1979).
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy przeżywam swoje życie w perspektywie wieczności? Czy moja
miłość do ludzi i świata spełnia warunki, o których mówi Chrystus?
Do wykonania: Częściej będę rozpatrywał swoje życie w perspektywie wieczności
i wymagań Chrystusa.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

19.03 (poniedziałek) Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara,
pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo,
milczenie, opanowanie i inne. Por. ks. Jan Berthier "Kult i naśladowanie Świętej Rodziny";

Święty Józef jest wzorem męstwa i ojcostwa. Na całym świecie istnieją ośrodki badawcze
prowadzące studia z zakresu józefologii tj, refleksji teologicznej na temat Świętego Józefa. W
Polsce m.in. w Kaliszu działa Polskie Studium Józefologiczne, a od 1673 tamtejsza bazylika
kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest narodowym sanktuarium św.
Józefa. W 2009 równieŜ w Kaliszu miał miejsce X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.
Święty Józef jest doskonale oddany woli BoŜej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu został
przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyraŜająca się w tym Ŝe Bóg powierzył
mu Maryję i Jezusa - Syna BoŜego pod jego opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uwaŜa
go za postać wyjątkową godną kultu i naśladowania. Św. Józef przez Kościół katolicki jest
ukazywany równieŜ jako pogromca duchów piekielnych.
W naszej parafii Msze św.: 10:00, 12:00 i 19:00

20.03 (wtorek) Wspomnienie św. Aleksandry, męczennicy
Aleksandra pochodziła z Ancyry w Galacji (dzisiejsza Ankara). Miała odmówić udziału
w procesji z posąŜkami Artemidy i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa została
skazana na śmierć. Utopiono ją w bagnach, w pobliŜu rodzinnego miasta, ok. 300 lub 310
r. wraz z sześcioma innymi kobietami, które wcześniej ślubowały dziewictwo i Ŝyły
poszcząc i pełniąc dobre uczynki. Przed utopieniem miały być wydane młodym
męŜczyznom na pohańbienie. Jednak ci uciekli, kiedy Teodozja pokazała im swoje siwe
włosy. Wtedy wszystkie zostały w okrutny sposób torturowane: obnaŜono je, bito
pałkami, obcinano piersi, ich ciała strugano ostrymi narzędziami aŜ do kości. śadna z nich
nie wyparła się Chrystusa.
Ciała męczennic miał wydobyć z grzęzawisk, by je po chrześcijańsku pochować, Teodat
(Teodot), który od dawna pomagał chrześcijanom: odwiedzał ich w więzieniach, podnosił
na duchu, ofiarował swój dom na miejsce sprawowania liturgii. Po ich pochowaniu został
zdradzony przez sąsiadów i poniósł karę śmierci przez ścięcie. Jego ciało wraz
z wydobytymi z grobu ciałami 7 męczennic spalono. Według innych hagiografów
Aleksandra z Towarzyszkami po mękach została spalona Ŝywcem w rozpalonym piecu.
WARTO WIEDZIEĆ:
TRIDUUM PASCHALNE (29-31/03/2018)
WIELKI CZWARTEK (29.03.18) Dzień ustanowienia Kapłaństwa i Eucharystii:
20.00-23.00, kościół: Msza św. Wieczerzy Pańskiej i adoracja Najśw. Sakramentu.
WIELKI PIĄTEK (30.03.18) Dzień męki i śmierci Chrystusa:
10:00: Droga Krzyżowa dla „2ej zmiany”;
15:00: Droga Krzyżowa (prowadzi: Grupa „Mężczyźni św. Józefa”);
15:30: Liturgia Wielkiego Piątku;
17:00-23:00: adoracja indywidualna i grup parafialnych modlitewnych:
• adoracja indywidualna (17:00-20:00, kościół);
• adoracja Róży Św. Kazimierza i Scholii HESTON (20:00, kościół);
• Gorzkie Żale - cz. III (21:00, kościół);
• Droga Krzyżowa - GRUPA UWIELBIENIA (21:30, kościół);
• zakończenie adoracji (23:00, kościół).
WIELKA SOBOTA (31.03.18) czuwanie przy grobie:
09:00 – 19:00, kościół: adoracja przy Bożym Grobie;
09:00 – 18:00, sala św. Józefa: święcenie pokarmów wielkanocnych;
12:00 – 13:00, HESTON: święcenie pokarmów wielkanocnych;
19:30, kościół: Liturgia Wielkiej Soboty (z liturgia chrzcielną) i procesja rezurekcyjna.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA: 8.30, 10.00, 12.00 , 18.00 i 15.00 (HESTON)
PONIEDZIAŁEK WLKN: 8.30, 10.00, 12.00

