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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 otoczony
chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w
ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto
kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. Ktoś 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 właśnie 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, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

INTENCJE MSZALNE
W tym tygodniu w czwartek obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
22.03. Poniedziałek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny, Mateusza,
Jana i Stanisława, zmarłych z rodziny Staszczyszyn – intencja od rodziny Guzior.
23.03. Wtorek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. Przez wstawiennictwo Maryi o wieczną
szczęśliwość dla śp. Zbigniewa Czernego – z racji przypadających imienin.
24.03. Środa.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Józefy i Józefa
Kaczmarków oraz błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla pani Heleny Fortunalskiej.
25.03. Czwartek.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 17:00. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże,
dar zdrowia i opiekę Matki Najświętszej dla Eweliny z racji 18. Rocznicy Urodzin.
O potrzebne łaski dla rodziców: Heleny i Krzysztofa oraz brata Mateusza.
26.03. Piątek.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii i Jana
Sokołowskich i Karoliny Woźnia.
27.03. Sobota.
Nowolesie - Msza św. o godz. 17:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. Beaty Urszuli Wnęk
– Brzóska – intencja od kuzynki Izabeli Woźniak. 2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana
Patera.
28. 03. Niedziela.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława
Staszczyszyna – intencja od rodziny Kasprzyszaków.
Nowolesie – Msza św. o godz. 10:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. rodziców: Jana
i Jadwigi oraz Eugenii, Franciszki i Władysława zmarłych z rodziny Pater.
2). O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Patera.
Biały Kościół – Msza św. o godz. 12:00. Dziękczynna z okazji 80. rocznicy urodzin pani
Emilii z prośbą o błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Matki Bożej.

1. Przez okres Wielkiego Postu odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki
w Nowolesiu po Mszy o godzinie 17:00 i Białym Kościele o godz. 18:15.
Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Mszach świętych.
2. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 16:30.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże.
..........................................................................................
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii - Radykalizm życia chrześcijańskiego
„Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś
obumrze, przynosi obfity plon”. Jezus przyszedł, aby zasiać w ludzkości ziarna życia
Bożego. Wymaga to wielkiego radykalizmu, bo ekonomia Boga jest inna: aby żyć, trzeba
umrzeć; aby zyskać, trzeba stracić. „Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie
przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. Trzeba więc
zrezygnować z siebie i podążać za Jezusem. Znakiem prawdziwego życia jest krzyż
Chrystusa, który głośno woła do naszych sumień i serc. To jest owa „godzina” Jezusa. Słowo
„krzyż”, wypowiedziane do człowieka naszych czasów, niesie ocalenie. Czy potrafię
usłyszeć ten głos, kiedy każdego dnia patrzę na krzyż Chrystusa zawieszony na ścianie
mojego

mieszkania?..........................................................................................................

Panie Jezu, dziękuję Ci, Ty z dajesz mi prawdziwe życie, dajesz mi ocalenie.
..............................................................................................
„Od paciorka do medytacji”. (Cz. III)
Kontynuując wielkopostny cykl modlitewnej medytacji, wg ks. R. Bogackiego
(GN/2021-9) spójrzmy dziś na Mękę Jezusa oczyma kogoś bardzo nam bliskiego, bo do nas
podobnego, Szymona z Cyreny.
1. Warto zacząć od wyszukania zacisznego miejsca i wyznaczenia sobie czasu na
modlitwę: kilka czy kilkanaście minut. Dobrze byłoby uświadomić sobie, że dobry Bóg jest
blisko i ze zrozumieniem i czułością patrzy na nasze strapienia.
2. A teraz przywołujemy obraz: oto z miasta wychodzi procesja. Na jej czele – Jezus z
Krzyżem na ramionach. Otacza go tłum. Dołącza do niego zmęczony Szymon, który właśnie
wraca z pola.

Przejmuje na jakiś czas krzyż, towarzysząc w ten sposób Jezusowi

w

wypełnianiu planu Ojca. Niech ten obraz stanie się inspiracją do gruntownego

przemyślenia dwu – „znanych” – prawd: Jezus oddał życie za moje grzechy; czy mogę
bardziej świadomie iść drogą Mistrza...
3. Szymon wraca do domu po ciężkim dniu pracy, myśląc o odpoczynku
i świętowaniu w gronie rodzinnym. Jednak zostaje zaskoczony, żołnierze wkładają mu na
ramiona krzyż Jezusa. Raczej nie słyszał on słów Mistrza: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk9,23)
Jednak jego postawa bardzo przypomina wypełnienie tego nakazu. Bierze krzyż
i w milczeniu idzie za Jezusem. Szymon zapiera się siebie, traci swój czas, zmienia swoje
plany, otwiera się dla większej sprawy, którą jest kroczenie drogą Jezusa.

Z czasem

zrozumie, że chodzenie za Jezusem jest łaską. Nawet wówczas, gdy sporo kosztuje. Szymon
pojmie, że formacja w szkole Mistrza obejmuje także trudy i doświadczenia.
Niech postawa Szymona stanie się dla Ciebie inspiracją do przywołania wszystkich
chwil, kiedy cię nie zrozumiano, zmuszono do zmiany życiowych planów. Spróbuj zobaczyć
w tym coś dobrego, pozytywnego...
4.Jezusowi towarzyszą kobiety. Płaczą, rozczulają się nad skazańcem. Nie ogarniają
doniosłości wydarzeń.
Toteż Jezus mówi: „nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą”. Bo przecież chodzi
o to, by przyjąć naukę Jezusa i włączyć się w Jego dzieło. Chodzi o nawrócenie: życie bez
grzechu, życie dla sprawiedliwości. Rozważ, jakie jest twoje życie...
5.Jezus wie, że Jego ofiara przyniesie obfite owoce: nowy lud. „Pragnienie Boga jest
to, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie,
i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały
wielkiego Boga”.
To dobry moment, aby prosić dobrego Ojca o dar autentycznego nawrócenia,
o owocne przeżycie wielkanocnej spowiedzi...
Powtarzaj z ufnością:
„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego”.
„Ojcze nasz...”
Oprac. Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)
Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ........

