
 Hasła: 1.  Mojżesz wywyższył węża na … ”. 2. „Tak 

bowiem Bóg … świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał”. 3.  „Potrzeba, by wywyższono Syna … aby każdy, 
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.  4. „Bóg nie … 
swego Syna na świat po to, aby świat potępił”  5.  Złe 
były … ludzi.  6. Przywódca Izraelitów w okresie ich 
wyjścia z Egiptu i wędrówki  do Ziemi Obiecanej; 7. „Sąd 
polega na tym, że … przyszło  na świat”.  8.  Bóg posłał 

swego Syna po to, aby świat został przez Niego…               
9.  „Kto wierzy w Niego, nie podlega …”.  10.  „Kto 
spełnia … prawdy, zbliża się do światła”. 11.  Kto się 

dopuszcza nieprawości nie zbliża się do światła, aby nie 
… jego uczynków. 12.  „Kto nie wierzy, już … potępiony, 

bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. 
13.  W świetle widać czy nasze uczynki są … w prawdzie 

i w Bogu. 

Papież Franciszek:  Naród irakijski ma prawo, aby 

żyć w pokoju, ma prawo do odzyskania należnej mu 
godności. Jego korzenie religijne i kulturowe liczą tysiące 
lat: Mezopotamia jest kolebką cywilizacji; Bagdad 
był w historii miastem o pierwszorzędnym 
znaczeniu, przez długi czas mieściła się w nim 
najbogatsza biblioteka świata… I co go zniszczyło? 
Wojna. Wojna jest zawsze potworem, który na 
przestrzeni wieków przekształca się i nadal pożera 
ludzkość. …. Reakcją na wojnę nie jest jednak kolejna 
wojna. … lecz braterstwo. Jest to wyzwanie dla wielu 

regionów objętych konfliktem, a w ostatecznym rachunku 
dla całego świata: braterstwo. - Czy będziemy w stanie 
stworzyć między sobą braterstwo, stworzyć między nami 
kulturę braci, czy też będziemy kontynuowali logikę 
zapoczątkowaną przez Kaina, wojnę? Braterstwo. 

Przyjaźń. Dlatego spotkaliśmy się i modliliśmy się 

razem, muzułmanie, i chrześcijanie, wraz z 
przedstawicielami innych religii, w Ur, gdzie Abraham, 
około czterech tysięcy lat temu, otrzymał Boże 
powołanie…. Nadzieja Abrahama i jego potomstwa 
wypełniła się w tajemnicy, którą sprawowaliśmy, w 
Jezusie, Synu, którego Bóg Ojciec nie oszczędził, ale dał 
Go dla zbawienia wszystkich; On przez swoją śmierć i 
zmartwychwstanie otworzył nam drogę do ziemi 
obiecanej, do nowego życia, gdzie ocierane są łzy, 
leczone rany a bracia pojednani z sobą….Niech Bóg, 
który jest pokojem, obdarzy Irak, Bliski Wschód i 
cały świat przyszłością braterstwa! [z katechezy na 

podsumowanie wizyty w Iraku 11.03.2021]; 
• św. Jan Paweł II:  -  Chcemy być godni Ciebie 

Chryste, chociaż dobrze wiemy, że nie potrafimy 
… Chcemy iść za Tobą, z naszym krzyżem, nie 
szukając łatwego chrześcijaństwa. Nie musi być łatwo, 
powtarzamy sobie, byleby z Tobą! Wtedy                           
i rzeczy niemożliwe leżą w naszym zasięgu. … 
Jako chrześcijanie powtarzamy sobie: życie 
lekkie, życie poza Tobą, poza Twoim krzyżem, 
nas nie interesuje!... Dlatego: „Kontynuujemy razem 
przygotowanie do Wielkanocy, ofiarując Bogu także 
nasze cierpienia dla dobra ludzkości                                         
i dla naszego oczyszczenia” – [Jan Paweł II, 6 marca 2005].                 

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński  - Bóg nigdy nie 

rezygnuje ze swoich dzieci, nawet takich, które stoją 

plecami do Niego. (Kromka chleba, 2 marzec).                                                                                       
*  Kiedy przeżywamy podniesienie krzyża                         
w naszym życiu? Wtedy, kiedy w zmartwieniu, 
cierpieniu, osamotnieniu potrafimy zjednoczyć się         
z Jezusem w czystości serca  i świętości duszy, 
Wtedy, kiedy w cierpieniu nie myślimy o sobie, ale 
o innych. Krzyż jest zawsze zadaniem danym nam 
przez Pana Boga.                                             
 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się 
nad nami …      
 MOJE POSTANOWIENIE:                              

Pomodlę się za rekolekcjonistów, spowiedników, 
penitentów, za wielkopostne dzieło nawrócenia                            
i przemiany … Przyjrzę się mojemu wielkopostnemu 
zaangażowaniu … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

1 x x x x P U  T   I x 

2 x x x x U M  Ł  W  Ł 
3 C  Ł   I  C  E  O 
4 x x P   Ł  Ł x x x x 

5 x x x x x U  Z  N  I 
6 x x x M  J    Z x x 

7 x x x x x Ś  I  T  O 
8 x x Z   W  O  Y x x 

9 P  T   I  N  U x x 

10 W  M   A   A x x x 

11 x x x P  T  P  O  O 
12 Z   T  Ł x x x x x x 

13 x x x x D O  O  A  E 
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Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy,                
ma życie wieczne (J 3, 16) ;                                                

J 3,14-21                                               
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak potrzeba, 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 się dopuszcza nieprawości, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania 
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 

uczynki są dokonane w Bogu”. - Chrystus rzekł: 

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A zatem, kto w 
Niego wierzy, ma życie wieczne i nie podlega potępieniu, 
nie ma już dla niego żadnego potępienia: jest tylko 
wielkie zbawienie, darmo, z łaski Jego, nie z uczynków - 
aby wielka miłość Ojca, jaką nas umiłował w Chrystusie, 
była naszą jedyną chlubą na wieki. Nie radujemy się                      
z darów, mocy i władzy, czegokolwiek, ale wyłącznie                      
z tego, że imiona nasze zapisane są w niebie. [M. Ristau];

  Kalendarium: 19 marca - pt – Uroczystość 
św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny -  

Ojcostwo św. Józefa jest zupełnie niecodzienne                   
i niezwykłe. Narodzeniu Jezusa i okresowi Jego 
dzieciństwa towarzyszyło wiele trudnych                                 
i niezrozumiałych wydarzeń. …  „W ukryciu,                         
w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się 
wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się Jego 
codziennym pokarmem” [Ojciec Św. Franciszek].                  
- W czasach, gdy ojcostwo jest coraz mniej 
dostrzegalne, św. Józef w cichości swojego serca 
pokazuje, że nadal warto być ojcem. Możemy                        
w jego sercu widzieć potrzebne wskazówki                              
i motywacje do walki o bycie prawdziwie ojcem, 
którego dzieci tak bardzo potrzebują. [z: komentarzy 

Jakuba Zinkowa kleryka IV roku WMSD w Warszawie];  

MODLITWA WIERNYCH -                                                       

1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy 
Kościoła, aby ukazywali wymagania Prawdy -      
2.  Módlmy się za kapłanów i kapłanów 
rekolekcjonistów, aby potrafili wykorzystywać 
otrzymane dary i rozeznawać charyzmaty. – CIEBIE 
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu i ich 
rodziców, za wszystkich lekarzy i pracowników, aby 
umiłowali światło - CIEBIE …                   
4. Módlmy się aby grzesznicy wychodzili z ciemności 
swoich uczynków ku Twemu światłu.– CIEBIE … 
5. Módlmy się za nas, zgromadzonych na 
Eucharystii, abyśmy  nie lekceważyli Twoich słów  -  
CIEBIE … 

Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie 
 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?" – *IV Niedziela 

Wielkiego Postu, czyli Niedziela Radości – Laetare, jest 
półmetkiem naszych przygotowań do Świąt Paschalnych. 
Dziś możemy zreflektować nasze dotychczasowe 
wyrzeczenia wielkopostne, a także z radością spojrzeć                 
w niedaleką przyszłość, kiedy spotkamy się                                    
ze Zmartwychwstałym Panem.  
Chwilowa „przerwa” od postu wyraża się w różowym 
kolorze szat liturgicznych, a także w tekstach mszalnych, 
które zapraszają nas do głębokiej radości. Na czym jednak 
ma polegać ta radość? Odpowiedzią może być perykopa 
Ewangelii według św. Jana. Nikodem, który był bogatym                   
i wykształconym dostojnikiem żydowskim, przychodzi do 
Jezusa z najważniejszymi pytaniami o wiarę.                               
We wcześniejszych wersetach nawiązuje się między nimi 
dialog, który kończy się wprowadzaniem Nikodema                           
w logikę Bożej miłości. Jezus mówi o największej 
tajemnicy Bożego umiłowania człowieka. Liturgia Słowa, 
która pokazuje nam Bożą troskę o człowieka, prowadzi nas 
do Krzyża, który jest uwieńczeniem Bożej miłości. Słowa 
Jezusa do Nikodema objawiają zamysł Boga wobec 
człowieka. Krzyż nie jest jedynie miejscem cierpienia,                       
ale również zapowiedzią przyszłej chwały, w której 
możemy już uczestniczyć przez wiarę, wyrażającą się                       
w „uczynkach dokonanych w światłości”  (por. J 3,21). 

Niestety, nieraz wybieramy inaczej, trwając                                

w ciemności. Jezus zaprasza nas dziś do wejścia                  
w Jego światło, które oświetla nasze błędy i grzechy. 
Cieszmy się z tego, że ta światłość nie ma na celu 
osądzenia nas, ale nasze zbawienie. Czy radujemy 
się z tak wielkiej miłości, jaką przez Jezusa 
Chrystusa dał nam Bóg?                                                                                   
- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy  i płakali 
wspominając Syjon ... (Ps 137,81-2).                                        
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha … Powtarzaj                              
w różnych porach dnia Chwała Tobie, Królu wieków                    
[z: Komentarza przygotowanego przez Jakuba Zinkowa kleryka IV 
roku WMSD w Warszawie].  

Zmartwił się kiedyś pewien chory                                 
i powiedział: „Mam kilku niewierzących kolegów, 
niewierzącego lekarza. Czy oni wszyscy będą 
potępieni? – Wiemy, że z czasem przychodzi łaska 
nawrócenia, ale nie zawsze śmierć przychodzi 
przed nawróceniem. Niepokój, jaki te słowa rodzą, 
pochodzi stąd, że po swojemu dzielimy ludzi na 
wierzących i niewierzących. – Tymczasem                           
w trzecim kanonie mszy świętej w modlitwie za 
zmarłych modlimy się: „Panie, pamiętaj o tych, 
których wiarę jedynie Ty znałeś”. To znaczy, że jest 
wiara ludzi, których my uznajemy za niewierzących, 
a która widoczna jest tylko dla Boga.  Kościół nie 
wymienia po imieniu żadnego potępieńca. Mamy 
tylu świętych w litaniach, a o żadnym potępionym 
Kościół nie waży się powiedzieć, dlatego jeden Bóg 
tylko zna wiarę ludzi. Święty Franciszek z Asyżu 
mówił, że Judasz będzie zbawiony, bo słowa „lepiej 
by się człowiek nie narodził” świadczą o tym, ile 
wycierpiał po zdradzie Jezusa i już na ziemi przeżył 
straszne piekło – i to nie oznacza, że był potępiony.  
-   Nie przesądzajmy, nie mówmy, że ktoś jest poza 
Bogiem. Bóg pamięta o tych, których wiarę tylko 
On sam jeden zna. [J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 

2005. s.308-310]; 
.                                            


