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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».
„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 wiara w Niego
oznacza nade wszystko wiarę w Jego miłosierdzie; w Jego przebaczenie. Bóg nie zadawala się
oświeceniem grzesznika, uświadomieniem mu jego winy, lecz poprzez swego Syna prowadzi
do spotkania, w którym chce mu ofiarować przebaczenie. Jak trafnie zauważono, chorzy SA
przynoszeni do Jezusa. Natomiast grzeszników Jezus szuka sam. Każdego grzesznika spotyka
osobiście (Samarytanka, łotr, Zacheusz, jawnogrzesznica, Maria Magdalena, Piotr…).
Uzdrowienie dokonuje się w osobistym spotkaniu, w którym panuje aura zrozumienia,
zaufania i dyskrecji. Chrystus pochyla się nade mną. A światło, które mi daje, nawet jeśli jest
niewygodne, stawia mnie na nogi. Jestem gotowy pójść z Nim inną drogą…
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:

15.03 (poniedziałek) Wspomnienie św. Klemensa Marii Hofbauera
Urodził się w Tasowicach, na Morawach, 26 grudnia 1751 roku. Jako młodzieniec
wyuczył się zawodu piekarza, lecz odczuwając powołanie do wyższych rzeczy,
rozpoczął studia. Przyjęty w Rzymie do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
i wyświęcony na kapłana, wysłany został do krajów Europy Północnej. Założył w
Warszawie w 1787 roku pierwszy dom swego Zgromadzenia poza Italią i z wielkim
pożytkiem ludu pełnił kapłańskie i misjonarskie posługiwanie. Doświadczony
wielkimi i licznymi przeciwnościami, musiał opuścić Warszawę i udał się do Wiednia
(1808 r.), gdzie przez dwanaście lat oddawał się wytężonej pracy dla chwały Bożej.

Zasnął w Panu 15 marca 1820 roku. Wsławiony cudami, zaliczony został w poczet
błogosławionych przez Leona XIII w dniu 29.01.1888 roku. Gdy nowe znaki
potwierdzały jego świętość, 20.05.1909 został kanonizowany przez św. Piusa X.
17.03 (środa) wspomnienie św. Patryka, biskupa
Patryk urodził się w Wielkie Brytanii około roku 385. W młodzieńczym wieku został
wzięty przez piratów do niewoli i uprowadzony do Irlandii, gdzie jako pasterz
pilnował owiec. Po odzyskaniu wolności przyjął święcenia kapłańskie. Mianowany
biskupem, z wielką gorliwością głosił Ewangelię mieszkańcom Zielonej Wyspy
i wielu przywiódł do prawdziwej wiary. Był prawdopodobnie krewnym św. Marcina
z Tours i znajdował się pod jego duchowym wpływem. Założył arcybiskupstwo
w Armagh, w dzisiejszej siedzibie prymasa Irlandii. Zmarł w Down w roku 461.
Irlandia czci go jako swego patrona.
18.03 (czwartek) Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora
Kościoła
Cyryl przyszedł na świat w rodzinie chrześcijańskiej w roku 315. W roku 348 objął
stolicę biskupią w Jerozolimie, jako następca biskupa Maksyma. Gorliwy obrońca
wiary. Trzykrotnie był zsyłany na wygnanie z powodu zdecydowanej postawy
wobec arian. W swych naukach dla katechumenów i ochrzczonych wyjaśniał
systematycznie prawowierną doktrynę na podstawie Pisma Świętego. W 381 roku
brał udział w Soborze Konstantynopolitańskim I. Zmarł w roku 386.
19.03 (piątek) Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Józef, ubogi cieśla z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu Dawida. Oblubieniec
Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie
jest opiekunem Kościoła. Dlatego widzimy Józefa, przedstawiciela pokolenia
potomków króla Dawida, jak pracą własnych rąk zarabia na życie. Józef był
człowiekiem bardzo skromnym i dlatego Bóg wybrał go do swego zbawczego planu
obok Maryi. Ubogi cieśla z Nazaretu stał się przybranym ojcem i opiekunem Pana
Jezusa. Jemu Bóg powierzył zadania, które współdecydowały o powodzeniu misji
Jezusa. Na kartach historii ostatni raz spotykamy Józefa, gdy w 12 roku razem z
Maryją odnajduje Jezusa w świątyni po Święcie Paschy. Zmarł między 12 a 30 rokiem.
WARTO WIEDZIEĆ:
Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu,
Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego
Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram
Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze,
święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać
wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz
walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki
mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty
Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade
mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość
i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę
zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie
pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

