
 

Hasła: 1.  Niektórzy … też chcieli oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta 2. Kto nienawidzi 
swego życia na tym świecie, … je na życie wieczne  3. <<Teraz dusza moja doznała lęku            
i cóż mam …? >>   4. <<Właśnie dlatego … na tę godzinę>>  5. Nadeszła godzina, aby 
został uwielbiony Syn …  6. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 
zostanie tylko samo  7. Jeżeli obumrze, przynosi plon obfity  8.  Grecy prosili Filipa:” 
Panie, chcemy … Jezusa”   9. Filip pochodził z Betsaidy …   10.  Jezus Powiedział 
<<właśnie … na tę godzinę>> 11. << Teraz władca tego świata zostanie precz … >>             
12. <<A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.>>              
13. To powiedział (Jezus)  … jaką śmiercią miał umrzeć.  

Przeżycie  wielkości 
Boga daje nam przeżycie 
pokory własnej. – Jeżeli 

przeżyjemy wielkość 
Jezusa cierpiącego, Syna 
Człowieczego, którego 
Bóg wywyższył poprzez 
cierpienie, nie będziemy 
się bali naszych krzyży    
w chwili, gdy Bóg nas na 
nich wynosi. Jeśli 
wynosimy się sami – 
spadamy na zbitą głowę. 
Powinniśmy pragnąc, by 
sam Bóg nas wywyższył 
poprzez doświadczenia, 
jakie na nas zsyła… 

… Jezus budził świadomość istnienia Boga i duszy, która przeżyje słabnące ciało, 

uczył miłości większej od zakochania się. Uczył odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
miłości, która trwa do końca życia. Jeśli ktoś lubi kogoś tylko do pewnego czasu,             
to właściwie jest dla niego niedobry. Ciekawe, że Jezus pragnie dla nas i przez nas 

uczyć miłości. Pragnie poprzez nas kochać wszystkich, ale przede wszystkim tych, którzy 
sami do niego nie mogą trafić. Rozmaicie działamy na ludzi. Niektórych odpychamy, 
denerwujemy, dla niektórych jesteśmy obojętni jak zeszłoroczny śnieg. Są jednak tacy, 
którzy garną się do nas, choćbyśmy byli jak straszydła i stale wyskakiwały nam bąble na 
nosie. Stale chcą z nami rozmawiać i nasze słowo, które po innych spływa jak woda               
po gęsi, do nich dociera głęboko i dotyka dna. Czy właśnie wtedy Bóg nie wybiera nas dla 
kogoś, aby w nas spotkał się z Nim, z Bogiem, z którym bez nas nie potrafi się spotkać? 
Doświadczając ludzkiej dobroci, miłości i zaufania, możemy stawać się próżni, zbierać 
kwiaty dla samych siebie. A przecież czasem mamy być dla innych jedyną drogą do Pana 
Boga. "Nie wierzę- skarżył się ktoś- bo nie spotkałem Boga w żadnym człowieku, a poza 
człowiekiem Bóg jest dla mnie nierealny, nieżywy jak obrazek w książce." 
Jeśli ktoś zgubi Boga dla siebie i dla drugich- stracił swoje powołanie. - Czy kochać Boga        
i bliźniego to nie to samo, co pozwolić Bogu spotkać się w nas z naszym bliźnim? [x J. T.] 
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Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój 

sługa. (J 12, 26) ;        J 12,20-33                                               
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.                                               
Nie możemy kochać swojego życia, bo inaczej nie będziemy mogli mieć życia Chrystusa. 
Mamy kochać jedynie to życie, które przyniósł nam Chrystus, a nienawidzić swoje życie na 
tym świecie, tylko tak bowiem zachowamy je na życie wieczne. Wszyscy, którzy nie chcą 
służyć Chrystusowi, idą na zatracenie. Kto służy Chrystusowi, idzie za Nim i jest tam, 
gdzie On jest. Ojciec przyjmuje tylko tych, którzy służą Jego Synowi. Chrystus został 
wywyższony na krzyżu, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. Kto nie chce przyjść do 
Niego, jest jak ziarno, które nie obumiera i zostaje samo jedno. [Marek Ristau]; 

Papież Franciszek: … Pierwszym darem każdego życia chrześcijańskiego jest Duch 

Święty. Nie jest to jeden z wielu darów, ale Dar podstawowy. Duch Święty jest darem, 
którego posłanie obiecał nam Jezus. Bez Ducha Świętego nie ma relacji z Chrystusem,              
i z Ojcem. Duch Święty otwiera bowiem nasze serce na obecność Boga i wciąga je w ten 
„wir” miłości, będący samym sercem Boga. Jesteśmy nie tylko gośćmi i pielgrzymami               
w naszej drodze na ziemi, ale także gośćmi i pielgrzymami w tajemnicy Trójcy 
Świętej. Jesteśmy jak Abraham, który pewnego dnia, przyjmując w swoim namiocie 
trzech wędrowców, spotkał Boga. Jeśli możemy naprawdę wzywać Boga, nazywając 
Go „Abba – Tatusiu”, to dlatego, że mieszka w nas Duch Święty; to On przemienia 
nas w naszej głębi i sprawia, że doświadczamy wzruszającej radości bycia kochanymi 
przez Boga jako prawdziwe dzieci. Cała praca duchowa w nas ku Bogu jest wykonywana 
przez Ducha Świętego, ten dar, który działa, by prowadzić życie chrześcijańskie ku Ojcu,                  
z Jezusem. [z katechezy 17.03.2021]; 
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• św. Jan Paweł II:  Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemia                        

i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce 
zbawienia… Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie                               
za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie                       

z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie 
chrześcijaństwa z duma i pokora świadków. Jan Paweł II [Kraków, 15 czerwca 1999];           

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński  - Gdy Syn Boży przywrócił ład, ukazał 
się na krzyżu  w całkowitej nagości, abyśmy się nauczyli patrzeć na człowieka 

Bożymi oczyma... (Kromka chleba, s 77).                                                    
-  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami …   

 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii,  jak gdyby dyktował go 
dla ciebie Duch Święty; II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć tekst. Pytaj siebie:                     
"Co Bóg mówi do mnie?" – Ziarno wpada w ziemię, umiera i tak powstaje nowe życie. 

Umieranie ma życiodajną moc. Jezus o tym wie. Wie również, że tak samo jest w życiu 
człowieka, a nawet Boga. Umieranie jednego daje życie drugiemu. Jego Godzina to ta,                      
w której ofiarowuje swoje życie za zbawienie świata, całego świata. Pojawienie się 
Greków, pogan, w dzisiejszej Ewangelii nie jest przypadkowe. Ma zwrócić naszą uwagę 
na to, że Bogu nie jest obojętny los żadnego człowieka. - Taka postawa Mistrza powinna 
zrodzić pytanie, czy mnie obchodzi los każdego człowieka i tego, który jest mi bliski, i tego, 
który jest daleki, obojętny, a nawet wrogi. Czy jest we mnie pragnienie oddawania swojego 
życia za innych? A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
będzie i mój sługa (J 12,26a). Czy ja naprawdę jestem uczniem Jezusa?                 
- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce … Może ci w tym 
pomóc modlitwa psalmu: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste (Ps 51).                             
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha … 
Powtarzaj w różnych porach dnia Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij 
mnie duchem ofiarnym. (Ps 51). [z: Komentarza przygotowanego przez ks. Łukasza Mroczkę]. 
Kalendarium: 25 marca – czw. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -  

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wypada z reguły w Wielkim Poście, co 
może się wydawać dziwne. Przygotowując się do świętowania Wielkanocy, 
obchodzimy uroczystość poświęconą tajemnicy Wcielenia i odnoszącą się do 
Narodzenia Pańskiego. Jest to jednak tylko pozorna niestosowność. Historia 
zbawienia jest bowiem jedna, a Wcielenie to początek realizacji dzieła 
odkupienia. To właśnie człowieczeństwo Jezusa jest narzędziem naszego 
zbawienia. Uroczystość ta jest również okazją dla nas, by spojrzeć na własne 
człowieczeństwo, a szczególnie na naszą cielesność, jako na dar Boga i drogę 
do zjednoczenia z Nim. [Maciej Zachara MIC, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 115].   

 (…). Czekamy i my, o Pani, na słowo zmiłowania. (…). Odpowiedzże, więc co rychlej 
Aniołowi, a przez Anioła Panu. …. Dlaczego się ociągasz? Dlaczego się boisz? Wierz, 
wyznawaj, bierz! Niech pokora nabierze odwagi, a wstydliwość uzbroi się w ufność.(…). 
Oto przez wszystkie upragniony narody kołacze On z zewnątrz do drzwi Twoich.(…) 
„Powstań, biegnij, otwórz!” (Pnp 3,2; 5,2). „Powstań” przez wiarę, „biegnij” przez 
pobożność, „otwórz” przez wyznawanie! „Oto – powiada – służebnica Pańska, niechaj mi 
się stanie według słowa twego” (św. Bernard z Clairvaux, Homilia IV na chwałę Dziewicy Matki,    
8-9).  

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                                                       

.        V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21. 03. 2021 

1. Dzisiaj  Gorzkie Żale o g. 17.00. Zachęcamy do udziału. Drogi Krzyżowe w piątki:           
o 17.30 dla dzieci, a ogólna po Mszy św. wieczornej. 
 
2. Zakończyliśmy wielkopostne rekolekcje parafialne. Chcemy podziękować Wam 

wszystkim za to, że równomiernie rozłożyliście, Kochani, swoją obecność na rekolekcjach 
na wszystkich Mszach św., na których głoszone były nauki i zachowywaliście zasady 
bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń sanitarnych. Dziękujemy również za dar modlitwy 
w intencji Rekolekcjonisty o. Krzysztofa. 
 
3. Księża pragną udać się z posługą świąteczną do chorych w Wielką Środę,                        
31 marca. Odwiedzą tych chorych, do których nie chodzą co miesiąc. Bardzo prosimy                     

o zgłaszanie chorych do niedzieli w zakrystii lub kancelarii. 
 
4. Następna niedziela to już Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Obrzęd 

błogosławieństwa palm na początku każdej Mszy św. W palmy , tradycyjnie, będziemy 
mogli zaopatrzyć się przy wejściu do kościoła. Dochód również zasili Fundusz Liturgiczny. 
5. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego. Ofiary 

składamy do puszki przy krzyżu, przy bocznym filarze, po prawej stronie kościoła. 
 
6. Przy wyjściu, pod chórem, można jeszcze nabyć nasze parafialne świece-paschałki       

na stół wielkanocny. Mamy nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. Płonąca świeca                      
na naszym stole będzie wyrazem solidarności z całą rodziną parafialną, a jednocześnie 
każdy, kto nabywa taką świecę-cegiełkę, ma swój udział w upiększaniu naszej liturgii, 
ponieważ wszystkie ofiary przeznaczone są na Fundusz Liturgiczny. 
 
7. Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad sanitarnych: o 34 osobach 

obecnych w czasie Mszy św. Pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję Mszy św. 
Przypominamy o korzystaniu z płynu dezynfekcyjnego przy wejściu do kościoła,                            
o zachowaniu należytego odstępu zwłaszcza w kolejkach do Komunii Św. Komunia Św. 
„na rękę” jest rozdzielana pod ekranem rzutnika, a na środku do ust. W przypadku 
jednego rozdzielającego w pierwszej kolejności podchodzą osoby pragnące przyjąć 
Komunię na rękę. 
 
8. Przypominamy że trwa nabór do naszej Podstawowej Szkoły Katolickiej imienia       
ks. Piotra Skargi, szkoła troszczy się nie tylko o rozwój intelektualny swoich uczniów 

poprzez rozszerzony program nauczania przedmiotów podstawowych, a także języków 
obcych, ale również dba o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, tak bardzo potrzebne 
w dzisiejszych czasach.  - Poza szkołą Podstawową Katolicki Zespół Edukacyjny prowadzi 
dwa Publiczne Przedszkola na Woli:  jedno przy ulicy Rabsztyńskiej, drugie znajduje się 
przy ulicy Dzielnej.  
Przy wyjściu z kościoła możemy pobrać ulotki o możliwości przekazania 1% swojego 
podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia działającego przy naszej szkole, które 
wspiera kończącą się rozbudowę.  
Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej wyżej wymienionych 
placówek, odnośniki do stron internetowych znajdziemy także na stronie naszej parafii. 


