
 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. 

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]; 
• św. Jan Paweł II:  Pomimo, że doznaje niezmiernej 

trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją «godziną»:              
«I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę 
godzinę»  (J 12, 27). Pragnie, ażeby uczniowie                    
Mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności                  
i opuszczenia: « Tak, jednej godziny nie mogliście 
czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie 
ulegli pokusie » (Mt 26, 40-41). Tylko Jan 
pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi                    
i pobożnych niewiast. … Godzina święta, godzina 
odkupienia świata [Ecclesia de Eucharistia, 4].                    

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński  - … Dobre 

czyny rodzą w duszy światłość, powodują wewnętrzne 
odprężenie, radość   i duchową swobodę. … (Kromka 
chleba, 22 marzec).                                                                 

*   Jezusa chcieli ujrzeć Grecy, a więc poganie. Inni 

wcześniej też przychodzili, ale w chwilach dla siebie 
rozpaczliwych – prosząc o cud, jak setnik, którego sługa 
zachorował, kobieta kananejska, która błagała o zdrowie 
dla córki. Tym razem chcieli tylko zobaczyć, jak wygląda 
niepoganin. - Na tę prośbę Jezus odpowiedział, 
wydawałoby się, nie na temat.  – To była odpowiedź 
dana całemu pogańskiemu światu, dla którego cierpienie 
jest tylko rozpaczą i nonsensem. Pan Jezus wskazał, że 
to On właśnie jest ziarnem, które obumrze                               
i zmartwychwstanie. I za cierpienie i śmierć, przyjęte w 
duchu ufności do Ojca, Bóg Go uwielbi. – Z odpowiedzi 
Pana Jezusa wynika, że mocą Jego jest wypełnianie woli 
Bożej, choćby wydawało się, że stal się podeptanym 
ziarnem …- Ile razy upadamy ze zmęczenia, służąc 
Panu Jezusowi? –  Czy jest w nas pośpiech 
Weroniki?– Czy jest w nas gorliwość służenia Jemu? 
– Czy potrafimy upaść ze zmęczenia, z senności,               
z przepracowania, żeby jemu służyć, nawet wtedy, 
kiedy nie mamy już sił i nie wstaniemy, bo On 
powołuje do takiej właśnie służby?                              

[J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005. s.335-336].    
   
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o potrzebne 

łaski, abyśmy potrafili naśladować miłość Twojego Syna,                 
który oddał życie dla naszego zbawienia. … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

  1 x x x x x G  E  Y x  

  2 x Z    O  A x x x x 

  3 P  W   D    Ć x x 

  4 P   Y  Z  D   M x 

  5 C  Ł O  I  C  Y x x 

  6 x P    N   Y x x x 

  7 x x x Z  A   O x x x 

  8 x x x x U J    Ć x x 

  9 G  L   E   K   J 
10 P  Z   Z  D   M x 

11 x W  R  U    Y x x 

12 W  W   S    Y x x 

13 x Z  Z  A  Z  J  C 
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Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na 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 kocha 
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 na 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, wsław Twoje 
imię. Wtem rozległ się głos  z nieba: Już wsławiłem 
i jeszcze wsławię. Tłum stojący /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 precz wyrzucony. A Ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę 
wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, 
jaką śmiercią miał umrzeć. 
 - Bóg przez proroka Izajasza zapowiada: „Nie 
będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden 
do drugiego: poznajcie Pana.” Bóg chce, aby 
relacja z Nim była dla każdego z nas czymś bardzo 
osobistym. Jego słowo rozbrzmiewa w głębi 
naszego jestestwa. Czy Jego pragnienie więzi z 
nami znajduje w nas rezonans? Czy jak Grecy                       
z dzisiejszej Ewangelii chcemy ujrzeć Jezusa?                      
[W. Jędrzejewski OP, „Oremus” WP 09, s.   

MODLITWA WIERNYCH -  Módlmy się do Jezusa 

Chrystusa, który jest naszym Wspomożycielem u Ojca   
1. - za Kościół święty, aby wiernym przypominał każdego 

dnia o miłości Boga wobec każdego człowieka …                                
2. - o potrzebne łaski dla Ojca św. Franciszka, biskupów, 

kapłanów, rekolekcjonistów, którzy starają się, aby 
wyłożyć słowo Boże językiem naszych czasów …                                            
3.- za ochrzczonych, którzy odstąpili od swojego 

przymierza z Bogiem ...                                                      
4.- za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, pielęgniarki 

lekarzy i wszystkich, których przytłacza krzyż 
codzienności, aby zaangażowali się w dzieło przemiany 
duchowej                                          
5.  - za nas samych, abyśmy potrafili naśladować miłość 

Jezusa Chrystusa …                                
Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie    

- Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Zbawicielem. 
Tobie cześć i chwała teraz i w wieczności. Amen .      

  
 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  
 
- Przeżycie wielkości Boga daje nam przeżycie 
pokory własnej. _ Jeżeli przeżyjemy wielkość Jezusa 
cierpiącego, Syna Człowieczego, którego Bóg Ojciec 
wywyższył poprzez cierpienie, nie będziemy bali się 
naszych krzyży w chwili, gdy nas Bóg na nich 
wynosi.    – Jeśli wynosimy się sami – spadamy 
głową w dół. Powinniśmy pragnąć, by sam Bóg nas 
wywyższył poprzez doświadczenia, jakie nam zsyła.     

[J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005. s.335-336].    

  
                                   


