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ukazujące jak gęstnieje atmosfera wrogości wobec Pana Jezusa oraz spisek na Je
go życie: J 8,2159; 10,3142; 11,4557. W naszej pobożności pasyjnej pamiętajmy
też o wątku maryjnym: obecności Matki Bożej Bolesnej w tajemnicy Męki i Śmierci
Jej Syna.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj na wszystkich Mszach św. rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne
dla parafian i wiernych związanych z naszą świątynią. Rekolekcje popro
wadzi nasz współbrat misjonarz św. Wincentego a Paulo, ks. Lucjan Ban
ko, posługujący we Freilassing w Niemczech. Od poniedziałku do
czwartku nauki rekolekcyjne będą głoszone na Mszach św. o godz. 9.00,
12.00 i 18.00. W ramach rekolekcji zapraszamy również na modlitwy re
kolekcyjne o godz. 8.45, 11.45 i 17.45, z wyjątkiem wtorku po południu –
Nowenna do św. Judy Tadeusza o stałej porze. Zapraszamy również na
Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 oraz adorację Najświętsze
go Sakramentu w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej od 10.00 do
16.30. Spowiedź św. każdego dnia od godz. 6.00 do 12.00 i od 16.00 do
19.30. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z tego sakramentu w śro
dę. Prosimy o przekazanie tej informacji o rekolekcjach i zaproszenia
wszystkim bliskim i znajomym.
2. Jeszcze dzisiaj w naszej Bazylice: o godz. 17.00 koncert pieśni pasyjnych.
Wystąpi Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” pod dyrekcją
Emilii Melon; o godz. 18.00 Gorzkie Żale. Tegoroczne kazania pasyjne
głosi ks. bp Piotr Jarecki.
3. W piątek Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o godz.
9.30 i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
4. Za tydzień, w Niedzielę Palmową, poświęcenie palm na wszystkich
Mszach św. O godz. 19.00 w naszej Bazylice rozpoczną się rekolekcje dla
poszukujących, które poprowadzi ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.
5. W ramach koncertów pasyjnych w przyszłą niedzielę wystąpi Chór Fla
minae i Orkiestra Sinfonietta Vavra pod dyrekcją Marty Wiatr.
6. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką oraz prosimy o zabranie ko
lejnego numeru biuletynu parafialnego „Sursum Corda”.
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Refleksja wielkopostna
W okresie czterdziestodniowego przy
gotowania do uroczystości Zmartwychwsta
nia Pańskiego dominują trzy tematy:
chrzest, pokuta i Męka Pańska. Od tej piątej
niedzieli wielkopostnej liturgia kolejnych dni
coraz bardziej będzie skupiała naszą uwagę
na tajemnicy zbawczej dla nas Męki
i Śmierci krzyżowej Pana Jezusa. Temu też
ma służyć zwyczaj zasłaniania krzyży. Pozo
staną one zasłonięte do liturgii Męki Pań
skiej w Wielki Piątek, gdy będziemy
uroczyście adorować ten święty znak nasze
go zbawienia.
Długa tradycja zasłaniania krzyży
(kiedyś także i obrazów) na ostatnie dwa ty
godnie Wielkiego Postu niech nam dzisiaj
pomoże w głębszym wniknięciu w rzeczywi
stość Męki, którą Chrystus podjął dla na
szego zbawienia. W najbliższych dniach,
w liturgii mszalnej będziemy zwracać się do
Boga m.in. takimi słowami prefacji o Męce
Pańskiej: „Przez Mękę Twojego Syna dałeś
zbawienie całemu światu, który odtąd może
wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu doko
nał się sąd nad światem i zajaśniała potęga
Chrystusa Ukrzyżowanego”. Bolesna Męka
naszego Pana jest zarazem i chwalebna, bo
na Krzyżu dokonało się zwycięstwo Chry
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)

niedziela, 18 marca 2018

V Niedziela Wielkiego Postu

stusa nad grzechem i śmiercią, które potem zajaśniało w Jego Zmartwychwstaniu.
Męka i Śmierć Chrystusa nie była celem samym w sobie, ale drogą prowadzącą do
zbawienia; sens tego cierpienia jest w miłości. Święta Siostra Faustyna Kowalska
zanotowała w „Dzienniczku” takie słowa Pana Jezusa: „Jeśli nie przekonała was
o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona? (Dz 580). Odwieczny Syn Boży
stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, aby nas przekonać
o niepojętej Bożej miłości, której jesteśmy adresatami. Święty Augustyn wobec ta
jemnicy naszego zbawienia wołał: „zrozum, jak wiele znaczysz; zrozum, jak wielki
ciąży na tobie dług wdzięczności”. Męka Syna Bożego była dla nas bezwzględnie
i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna
jako przykład do naśladowania (za św. Tomaszem z Akwinu). W tajemnicę Męki
Pana można wniknąć przez miłość.
Do naszych czasów zachowała się przedziwna i jedyna w swoim rodzaju reli
kwia – świadek Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa – Całun Turyński. Święty
Jan Paweł II modląc się przed Całunem (Turyn, 24 maja 1998 r.) nazwał go m.in.:
„niezwykłym znakiem wskazującym na Jezusa”. Najnowsze techniki badawcze ja
kim został poddany Całun Turyński obalają tezy o starożytnym malarskim fał
szerstwie, a wskazują na brutalną śmierć mężczyzny owiniętego Całunem;
doliczono się na nim blisko 600 ran i obrażeń. Naukowcy stwierdzili, że rodzaj
i
umiejscowienie
śladów krwi na
Całunie odpowiada
wielu faktom zano
towanym na kar
tach
Ewangelii.
Osobnym, nieroz
wiązanym proble
mem, zarazem tak
wiele mówiącym,
jest to, w jaki spo
sób ciało mogło zo
stać
wyjęte
z lnianej tkaniny
bez naruszania jej
struktury?
Gdy
Apostoł i Ewange
lista Jan zobaczył
w pustym grobie tylko nienaruszone płótna, w które było owinięte ciało Pana, jak
sam zapisał: „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8). Całun Turyński mówi też o Zmartwych
wstaniu Pana Jezusa.
Z Ewangelii św. Jana (J 3, 1421)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilej
skiej, 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 ta
ką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Za
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie
obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto ko
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cha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na
życie wieczne. Kto zaś chciałby 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. Ależ wła
śnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!” Wtem rozległ się
głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący tłum to usłyszał 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 wyrzucony precz. A Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił, ozna
czając, jaką śmiercią miał umrzeć.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Do Jerozolimy, na święto przybyli także „niektórzy Grecy” – jak zaznacza
Ewangelista Jan – a byli to przedstawiciele świata pogańskiego. Być może, że sły
szeli już coś o Jezusie, bo zwracają się do Filipa z prośbą: „Panie, chcemy ujrzeć Je
zusa”. W odpowiedzi Jezus mówi o nadejściu swojej „godziny”, w której zostanie
„otoczony chwałą” – a więc mówi o tajemnicy swojej Męki, Śmierci i Zmartwych
wstania. W tej godzinie dozna Jego dusza lęku, ale Ojciec Niebieski, któremu Syn
zaufał, przeprowadzi Go przez tę godzinę zwycięsko i owocem posłuszeństwa woli
Ojca do końca będzie wywyższenie Syna Człowieczego. Chrystus oddając swoje ży
cie za nas, jest ziarnem pszenicznym, które wpadłszy w ziemię obumarło i przy
niosło plon obfity – nasze zbawienie! On „wywyższony nad ziemię” przyciąga nas
wszystkich do siebie, by nas „do Boga przyprowadzić” (por. 1P 3,18). Pozwólmy dać
się ogarnąć ramionami naszego Odkupiciela i chciejmy czerpać łaski ze źródła zba
wienia – przebitego Serca Zbawiciela, z którego wypłynęła krew i woda – a to sym
bol sakramentów Kościoła. Chrystus cierpiąc za nas, zostawił nam też wzór,
abyśmy szli za Nim Jego śladami (por. 1P 2,21): mamy „gorliwie naśladować miłość
Syna Bożego, który oddał własne życie za zbawienie świata” – tak modli się Kościół
w kolekcie tej piątej niedzieli Wielkiego Postu.
W dni powszednie rozpoczynającego się tygodnia (dawniej nazywany był on
„Okresem Męki Pańskiej”) będziemy rozważali fragmenty Ewangelii wg św. Jana
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

