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EWANGELIA (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. 

KOMENTARZ 

Kard. Angelo Comastri, jako młody kapłan spotkał się z Matką Teresą z 

Kalkuty i prosił ją o modlitwę. Matka Teresa zapewniła go, że stale modli 
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się za kapłanów i będzie się modlić za niego.  Po czym zapytała: Ile czasu 

modlisz się każdego dnia? Odprawiam Mszę św. odmawiam brewiarz, 

modlę się na różańcu – odparł. To nie wystarczy, bo miłości nie można 

ograniczać – powiedziała. Byłem zaskoczony jej pytaniem, bo sobie 

myślałem, że raczej zapyta mnie, jakie uczynki miłosierdzia podejmuję. 

Na to odpowiedziała mi stanowczo: Czy sądzisz, że mogłabym 

praktykować miłosierdzie, gdybym każdego dnia nie prosiła Jezusa, by 

wypełniał moje serce swoją miłością? I dodała: Jezus dla modlitwy 

poświęcał nawet miłosierdzie. A wiesz dlaczego? – zapytała. Aby nas 

nauczyć, że bez Boga jesteśmy zbyt ubodzy, żeby pomagać ubogim.  

Dzisiejszy fragment Ewangelii odnotowuje, że niektórzy Grecy 

przystąpili do Apostoła Filipa i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć 

Jezusa. Pragnęli zobaczyć i poznać bliżej Mistrza z Nazaretu. Wielu 

cisnęło się w tłumie i chciało nie tylko ujrzeć Chrystusa, ale i dotknąć 

Go. Jak wtedy, tak i dziś, człowiek nosi w sobie pragnienie zobaczenia 

Jezusa i doświadczenia na sobie Bożego dotyku. Dlaczego? Bo bez Boga 

jesteśmy ubodzy.  

Rekolekcje, które dzisiaj rozpoczynamy są także i po to, aby bardziej 

zaprzyjaźnić się z Chrystusem, być bliżej Niego i doświadczyć Jego 

działania w naszym życiu.  

Św. Jan Paweł II podkreślał, jak bardzo ważne jest kontemplowanie 

oblicza Chrystusa. Osoba Jezusa, Jego życie, słowa, czyny, Jego 

miłosierdzie, dobroć, miłość są najdoskonalszym odbiciem oblicza 

Bożego. Kontemplacja jest źródłem mocy i siły w naśladowaniu 

Chrystusa w codziennym życiu. Trwając na modlitwie, nasze serca 

zostają przemienione i stajemy się zdolni, aby podejmować walkę ze 

złem, niesprawiedliwością, cierpieniem, aby zmieniać siebie i świat.   

Jezus jest odbiciem Ojca, stał się człowiekiem, przyjął ciało i wstąpił w 

naszą historię. W Nim możemy oglądać Boga, który jest Miłością. Jezus 

– czytamy w dzisiejszej Ewangelii - zapowiada swoje cierpienie, śmierć 

i zmartwychwstanie. Mówi, że ziarno wpadłszy w ziemię, aby wydało 

plon, musi obumrzeć. Tak jest z prawdziwą miłością. Musi w nas 

obumierać miłość egoistyczna, aby wydawać owoce prawdziwej miłości. 

Obumieranie z własnego „ja” jest zawsze bolesne. I to jest droga do 

naśladowania Chrystusa. I nie ma innej ścieżki do życia Ewangelią. W 

ten sposób naśladując Jezusa, żyjemy Bogiem i ukazujemy Go innym 

poprzez dzieła konkretnej miłości i miłosierdzia. Bo jak mówi Matka 
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Teresa z Kalkuty: Bez Boga jesteśmy zbyt ubodzy, żeby pomagać 

ubogim. 
 

Proboszcz 
 

Niepozorna wioska 
 

Zwiastowanie Pańskie - 25 marca 

Nazaret – w czasach Jezusa był niepozorną wioską w Galilei. Dziś jest 

największym arabskim miastem w Izraelu.  

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, 

z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej 

i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». 

Dla chrześcijan jest jednym z najświętszych miejsc, w którym Jezus 

spędził większość swojego życia. Trzydzieści lat życia w Nazarecie to 

czas wzrastania „w łasce u Boga i u ludzi”.  Nazaret kojarzy się 

z ukrytym, cichym  życiem Świętej Rodziny. To życie proste i ubogie 

było zarazem życiem pełnym ludzkiego ciepła, życzliwości i dobroci. 

Ale Nazaret to także a może przede wszystkim miejsce życia Maryi, 

miejsce do którego Bóg posyła Archanioła z Dobrą Nowiną. 

Do prostej kobiety – Maryi przychodzi Posłaniec z nieba, by oznajmić, 

że będzie Matką Syna Bożego. W cichym Nazarecie pyta czy przyjmie 

wolę Bożą. Pokorna Dziewica nie bez obaw przyjmuje Jezusa. Nazaret 

to miejsce milczenia, skupienie, wejścia w siebie, otwarcia na Boże 

natchnienia. 

Bóg jest pierwszy i co dzień przychodzi: przez swoje słowo, osoby, 

obowiązki, wydarzenia i przedstawia swój plan na nasze „teraz”, swoją 

propozycję na nasze życie. Można ten plan przyjąć, jak Maryja, lub 

odrzucić przez swoje wybory i decyzje. 

 

W środę Papież powiedział: 
 

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutrzejszym Apelem i Eucharystią 

sprawowaną na Jasnej Górze w uroczystość św. Józefa, rozpoczniecie 

obchody Roku Rodziny "Amoris Laetitia". Niech Maryja, Królowa 

Polski wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem 

waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne 

zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. Wam wszystkim i tym, 
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którzy wezmą udział w inicjatywach podejmowanych w związku z 

obchodami tego Roku, z serca błogosławię”. 

Ogłoszenia 
 

- Dziś rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają 

do środy. Rekolekcje prowadzi ks. Roman Tupaj. 

Porządek nabożeństw rekolekcyjnych od poniedziałku do środy będzie 

następujący: 

Msza św. z nauką o godz. 8.00, 10.00, 18.30, dla dzieci o 17.00 i o godz. 

20.00. Na zakończenie każdego dnia, po nauce rekolekcyjnej, 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Spowiedź 

rozpoczynamy pół godziny przed każdą Mszą św. 
 

- Od najbliższego czwartku do Wielkiej Środy będziemy spowiadać 

codziennie od godz. 17.30. 
 

- W czwartek, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

Tę uroczystość obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz 

Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. o godz.: 6.30, 

8.00, 10.00 i 18.30. Po Mszach św. o godz. 8.00, 10.00 i 18.30 będzie 

można podjąć duchową adopcję. 
 

- W piątek Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o 

godz. 17.45 i dla młodzieży o godz. 19.15. 
 

- Wielki Post jest czasem szczególnej troski o biednych i potrzebujących. 

Przy ołtarzu św. Anny wystawiony jest kosz, do którego możemy składać 

dary żywnościowe oraz środki czystości. Jest również skarbona z 

jałmużną wielkopostną.   
 

- W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Msza 

św. w intencji ofiarodawców zostanie odprawiona w Wigilię Paschalną. 
 

- Przyszła niedziela jest  Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. 

Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap Wielkiego Postu, a następujące 

po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam przeżywanie w 

pogłębiony sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. 

Podczas Mszy św. poświęcimy gałązki palmowe. 
 

- Możemy w zakrystii zgłaszać chorych, którzy pragną przyjąć 

sakramenty św. w domu. W najbliższą sobotę kapłani udadzą się do 

chorych, których odwiedzają co miesiąc, oraz zgłoszonych obecnie. 


