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Czytanie I: 2Krn 36, 14-16.19-23 * Ps 137 * Czytanie II: Ef 2,4-10

Ewangelia: 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.
Oto słowo Pańskie

ZNAK MIŁOŚCI
Decydującym momentem w miłości
oblubieńczej jest wyznanie miłości.
Oblubieniec wyznaje miłość oblubienicy.
Kiedyś spotkałem na kolędzie młodych,
którzy od kilku lat mieszkali razem
i
zapytałem
kiedy
planują
ślub.
Dziewczyna odpowiedziała, że jeszcze
o tym nie rozmawiali a tak między nami –
dodała - to chłopak z którym żyję jeszcze
mi się nie oświadczył. Dzisiaj w Ewangelii
Pan Jezus mówi do Nikodema: „Tak

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał”. Bóg wyznaje
nam swoją miłość najpełniej w tajemnicy
wcielenia, gdy „Słowo stało się ciałem” –
a jest to słowo miłości, która nadaje sens
naszemu życiu. Święty Paweł mówi, że
„wiara rodzi się z tego, co się słyszy”
(Rz 10,16). Możemy powiedzieć, że
również „miłość rodzi się z tego, co się
słyszy”. „Bóg jest miłością” (1J 4,4) – Jego
słowo jest zawsze wyznaniem miłości.

Zauważmy, że grzech pierworodny
rozpoczął
się
w
momencie
zakwestionowania słowa, które Bóg
wypowiedział: „Nie wolno wam spożywać
tego owocu, abyście nie pomarli”. Człowiek
odrzucając słowo Boga, odrzucił Jego
miłość, która daje życie. Dlatego Jezus na
pytanie uczonego w Piśmie o najważniejsze
przykazanie mówi: Pierwsze jest: „Słuchaj,
Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie
jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego” (Mk 12,29). Znamy od
dziecka to najważniejsze przykazanie
miłości Boga i bliźniego, ale Pan Jezus jako
prolog
przykazania
miłości
podaje
przykazanie słuchania Boga. Bez takiej
postawy nie usłyszymy wyznania miłości.
Wiara i miłość rodzą się ze słuchania.
Odrzucenie słowa miłości to odrzucenie
światła życia.
Gdy w roku 1858 komisja teologiczna
badająca objawienia w Lourdes, postawiła
młodej wizjonerce – świętej Bernadetcie,
pytanie: „Kto to jest grzesznik?”, ona
odpowiedziała
bez
zastanowienia:
„Grzesznik, to człowiek, który kocha
grzech”. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii
słowa Pana Jezusa skierowane do
Nikodema i do każdego z nas: „Światło
przyszło na świat, lecz ludzie bardziej
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe
były ich uczynki”. Zauważmy, że Pan Jezus
oprócz opisu sytuacji – „ludzie bardziej
umiłowali ciemność”, podaje również
przyczynę takiego stanu rzeczy: „bo złe
były ich uczynki”. Złe uczynki prowadzą do
deprawacji sumienia i wówczas człowiek
zaczyna sobie cenić a nawet miłować to, co
jest godne ubolewania. Zauważmy, że
dzisiejszy świat podnosi do rangi postępu
cywilizacyjnego to, co jeszcze niedawno
uchodziło
w
prawodawstwie
i powszechnym odczuciu jako niemoralne
i nikczemne. Dlaczego tak się dzieje, że
gdy
Hitler
wprowadzał
prawo
o
eksterminacji
niepełnosprawnych
i upośledzonych a także legalizację aborcji

na terenach okupowanych, to wszyscy
historycy i zwykli ludzie potępiają
ideologię, która praw człowieka. A jak jest
dzisiaj? Pierwszym europejskim państwem,
które wprowadziło możliwość eutanazji,
była Albania, gdzie zalegalizowano ją 15 lat
temu. Tam można przeprowadzić ją bez
zgody pacjenta, ale za zgodą trzech
członków jego rodziny. W Europie jest ona
również dopuszczalna w Luksemburgu
i Holandii i Belgii.
„Ludzie bardziej
umiłowali ciemność: bo złe były ich
uczynki”. Święty Paweł mówi w liście do
Filipian o ludziach, którzy odrzucają
mądrość Krzyża i żyją tak jakby Bóg nie
istniał:
„Wielu bowiem postępuje jak wrogowie
krzyża Chrystusowego, o których często
wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem.
Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch,
a chwała - w tym, czego winni się
wstydzić. To ci, których dążenia są
przyziemne” (Flp 3,18-19). Jak widzimy
diagnoza Pawła sprzed dwóch tysięcy lat
jest wciąż aktualna. Właśnie taki świat
umiłował Bóg, by objawić wobec
grzeszników swoje miłosierdzie. Do takiego
świata posłany jest Kościół i apostołowie
Jezusa Chrystusa. Mówił o tym św. Jan
Paweł II: „Jeśli Bóg umiłował świat,
w którym panował grzech, świat ten przez
Wcielenie i Odkupienie nabiera nowej
wartości i powinien być miłowany. Jest to
świat
przeznaczony
do
zbawienia:
„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by
świat został przez Niego zbawiony”. Świat
otrzymuje zatem Boskie życie Chrystusa.
Otrzymuje także Jego światło: Chrystus jest
bowiem „światłością świata” (J 8,12; 9,5).
Również Jego uczniowie powołani są, by
być „światłem świata” (Mt 5, 14): podobnie
jak Jezus są posłani „na świat” (J 17, 18).
Świat jest więc polem ewangelizacji
i nawrócenia: polem, na którym grzech
sprawuje swą władzę i daje ją odczuć, ale
gdzie dokonuje się też odkupienie, co
tworzy sytuację swoistego napięcia.
Wierzący wie, że zostanie ono usunięte
dzięki zwycięstwu krzyża” (3.XI.1993).
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– jak to się dzisiaj mówi – „poprawności
politycznej”. Ta nocna rozmowa, o której
mówi dzisiaj św. Jan stała się swoistymi
rekolekcjami w życiu rabbiego Nikodema.
Nie chciał już należeć do ludzi, którzy
bardziej miłują ciemności fanatyzmu niż
wyzwalające światło prawdy. Widzimy
nawrócenie Nikodema jako drogę dobrej
przemiany, jak przy cudzie w Kanie
Galilejskiej. Najpierw była pustka –
tęsknota za prawdą. Następnie spotkanie
z Jezusem, jeszcze pod osłoną nocy z lęku
przed Żydami. Serce Nikodema zostało
wypełnione wodą prawdy i Bożej mądrości.
Ale ostatecznie wyznaje wiarę po śmierci
Zbawiciela. Jego dusza zostaje wypełniona
winem łaski i darem Eucharystii. Święty
Nikodem odbiera
szczególną cześć
w katedrze w Parmie, gdzie trafiły jego
relikwie. Niech św. Nikodem uczy nas
w tym Wielkim Poście odwagi i wierności
w drodze za Chrystusem, który dla nas
umarł i zmartwychwstał. Amen
x. Proboszcz

Dzisiejsza Ewangelia., to zapis rozmowy
Jezusa
z
Nikodemem,
żydowskim
myślicielem,
członkiem
Sanhedrynu.
Nikodem szukał prawdy, nie kierował się
uprzedzeniami, które tak wyraźnie widział
w postawie swych przyjaciół z Wysokiej
Rady. Nikodema spotkamy jeszcze przy
czternastej stacji Drogi Krzyżowej.
Uczestniczy w pogrzebie Jezusa z Nazaretu.
Nie ulega presji środowiska. Nie myśli
o „poprawności politycznej” i swojej
karierze. Jest uczciwym człowiekiem, który
zdaje sobie sprawę, że Jezus został skazany
na śmierć przez zawiść, głupotę i fanatyzm
przywódców narodu. Nikodem, jak
prawdziwy mędrzec poszukiwał prawdy.
Niegdyś wędrujący ze wschodu magowie
kierowali się światłem gwiazdy, która ich
zaprowadziła do Betlejem na spotkanie
z Tym, który jest Światłością świata.
Nikodem był w sytuacji trudniejszej. Jego
środowisko
pogardzało
Jezusem,
przypisując Mu wszelkie zło. Musiał mieć
w sobie wiele odwagi, by nie ulec swoistej

DROGA ŻYCIA
Pan powiedział krótko: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie
chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia". W słowach tych kryje się
równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy to, co nam nakazał, żebyśmy nie pragnęli
z bezwstydnym czołem tego, co obiecał, i żeby nam nie powiedział na swoim sądzie:
"Czy zrobiłeś to, co nakazałem, by domagać się tego, co przyobiecałem?" Cóż takiego
nakazałeś, Panie Boże nasz? Powie ci: "Abyś szedł za Mną". Prosiłeś o radę dla życia.
Jakiego życia, jeśli nie tego, o którym powiedziano: "W Tobie jest źródło życia".
A więc róbmy, co trzeba, i idźmy za Panem. Rozerwijmy kajdany, które nam nie
pozwalają kroczyć za Nim. Ale któż jest zdolny rozwiązać takie więzy, jeśli nam nie
pomoże Ten, do którego powiedziano: "Ty rozerwałeś moje kajdany", o którym inny
psalm mówi: "Pan rozwiązuje spętanych, Pan podnosi upadłych".
Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw mówi: "Ja jestem drogą".
Zanim oznajmił ci dokąd, przedtem zapowiedział, którędy masz iść. "Ja jestem, rzekł,
drogą". Drogą dokąd? "I prawdą, i życiem". Najpierw powiedział, którędy masz iść,
a potem oznajmił dokąd. "Ja jestem drogą, Ja jestem prawdą, Ja jestem życiem".
Pozostając u Ojca jest Chrystus prawdą i życiem; oblekając się w ciało, stał się drogą.
(św. Augustyn).
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W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna szeroka, wysypana
piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki i różnych
przyjemności. Ludzie idą tą drogą tańcząc i bawiąc się –
dochodzili do końca, nie spostrzegają się, że już koniec. A na
końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna.
Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść, jak szły, tak i wpadały.
A była ich wielka liczba, że nie można było ich zliczyć.
I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska
i zasłana cierniami i kamieniami, a ludzie, którzy nią szli ze łzami w oczach i różne
boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli
dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród przepełniony wszelkim rodzajem
szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie
zapominały o swych cierpieniach.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
NIEDZIELA (11.03) na każdej Mszy św.
PONIEDZIAŁEK (12.03)
WTOREK (13.03)
ŚRODA (14.03)

930, 1700, 1900

930, 1700, 1900
930, 1700, 1900

SPOWIEDŹ – pół godziny przed Mszą
Rekolekcje poprowadzi
ks. Prof. Józef Warzeszak

Z O G Ł O S ZE Ń
 Dzisiaj Gorzkie Żale z nauką pasyjną o godz. 1715.
 We wtorek różaniec fatimki o godz. 1630.
 Pierwsza próba scholi parafialnej w najbliższy piątek o godz. 1930 w domu parafialnym
im. ks. Brajczewskiego.
 W najbliższą sobotę spotkanie z dziećmi klas II. O godz. 1100 – kl. IIa.
O godz. 1200 – kl. IIb. (przynosimy segregatory)
 Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania obu grup po Drodze Krzyżowej o godz. 1900.
Po spotkaniu sprzątanie kościoła.
 W tym tygodniu z racji rekolekcji kancelaria czynna będzie tylko w sobotę.
 Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Ś.P. Marian Radzikowski (l. 65) –
pogrzeb odbybł się wczoraj i Ś.P. Krystyna Dzikowska (l. 62) z Zawodnego. Pogrzeb
odbędzie się we wtorek o godz. 1500. Wieczny odpoczynek….
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