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J 12,20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity
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 miłuje 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 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. Nie, właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje". Wtem rozległ się głos z nieba:
"I uwielbiłem, i znowu uwielbię". Tłum stojący usłyszał to 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.

●●●
Jezus mówi „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). W tych słowach Chrystus ukazuje
obraz swojego życia, śmierci i zmartwychwstania. Bóg – Człowiek jest nasieniem
wiecznego życia i nieśmiertelności. Musi On zostać zasiany w grobie, aby mógł
powstać Zmartwychwstały do nowego życia. Z Jego śmierci i grobu, wyrośnie
nieśmiertelność. Wielki Piątek zamieni się w Wielkanoc, ból w radość, hańba w
chwałę, czas w wieczność – zarówno dla Niego, jak i dla tych, którzy Go przyjmują
przez wiarę, nadzieję i miłość.

OGŁOSZENIA
1.Zapraszamy w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzyżową na
godz. 18.00, a po niej na Mszę św. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św.
o godz. 12.00.
2. Składam „Bóg zapłać” za ofiary do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duchowne.
3. Informuję, że z Sakramentami św. będziemy odwiedzać chorych w poniedziałek
/jutro/ 26 marca od godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy po Mszach św.,
w kancelarii i telefonicznie.
4. Już dziś gorąco zapraszamy wszystkich Parafian w najbliższy piątek na
Młodzieżową Drogę Krzyżową ulicami Czerniewic /dokładnie ul. Mazowiecką/.
Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 w Kościele.
Stacje Drogi Krzyżowej /kolejność przenoszenia Krzyża/
1. Ministranci,
2. Koła Żywego Różańca,
3. Matki,
4. Ojcowie,
5. Strażacy,
6. Dziewczęta z grup parafialnych z rodzicami,
7. Młodzież bierzmowana w tym roku,
8. Margaretki,
9. Uczniowie szkół średnich i studenci,
10. Czciciele Ojca Pio,
11. Kierowcy,
12. Pracownicy szkoły i Urzędu Gminy,
13. Dzieci komunijne i rocznicowe z rodzicami,
14. Małżeństwa.
5. Przez cały tydzień, począwszy od dnia dzisiejszego, po Mszach św. nasz Par. Zespół
Caritas rozprowadza palemki. Zebrane ofiary będą przeznaczone dla
potrzebujących.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Konflikty z sumieniem.
Nieraz krzyczałem na moje sumienie:
"Przestań gadać! Zamilknij!
Bo ja się nie zmienię".
Jan Izydor Sztaudynger

INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 26. 03. 2012

18.00 Za +Zofię Skoneczną /greg. 26/;
WTOREK 27. 03. 2012

9.00 Za +Zofię Skoneczną /greg. 27/.
ŚRODA 28. 03. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Janinę w 2 rocz. śmierci, Jana, Władysława, Henryka i Barbarę Sowików;

+Zofię Lechowską i zmarłych rodziców;
+Zofię Skoneczną /greg.28/;
+Katarzynę Więckowską /int. popogrzebowa/;
+Józefa Goździka w 6 rocz. śmierci /int. od córki Ewy z rodziną/;
+Tadeusza Grzelkę /int. od córki z mężem/;
+Mariannę i Józefa, Stanisława Maszewskich oraz Józefa i Tadeusza
Tworskich;
+Wacława Włostowskiego /int. od córki Jolanty z rodziną/,
+Mariannę Młynarczyk /int. popogrzebowa/;
+Mariana Musika /int. od sąsiada Jacka z rodziną/;
+Zbigniewa Włodarczyka /int. od siostry Haliny z rodziną/;
+Tadeusza Musika w 10 rocz. śmierci, zm. z rodziny Musików i Męcinów,
Stanisława Budziejewskiego i Władysława Przybyłka;
+rodziców Matyjaszczyków, Tadeusza Kowalczyka, teściów Kowalczyków,
Sławomira Galińskiego oraz Mieczysława Witek.
CZWARTEK 29. 03. 2012

18.00 Za +Zofię Skoneczną /greg. 29/.
PIĄTEK 30. 03. 2012

18.00 Za +Zofię Skoneczną /greg.30/;
+Jadwigę Domagała /int. od siostrzenicy z mężem i teściami/.
18.30 Droga Krzyżowa /młodzieżowa/.
SOBOTA 31. 03. 2012

18.00 ……
NIEDZIELA 01. 04. 2012
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

9.00 O Boże błogosław. dla Stanisława w 70 rocz. urodzin /int. od całej rodziny/.
Za +Mieczysława Żegnałka w 19 rocz. śmierci, Janinę, Elżbietę, Jana
i małżonków Walczaków;
+Mariusza Gieracha;
+Czesława Matysiaka i Zofię oraz Stanisława i Stanisławę Klimczak;
+Natalię Goleń /int. od rodziny Celedów/;
+Zofię Rzepecką /int. od syna z rodziną/;
+Tadeusza Grzelkę /int. od koleżanek i kolegów z pracy/;
+Józefę i Kazimierza Haraśnych /int. od córki Teresy z rodziną/;
+Stanisława Maszewskiego;
+Mariana Wójciaka /int. od żony/;
+Stanisławę Goleń /int. od syna/;
+Jadwigę Domagała /int. od rodziny Świechów/;
+ Mariana Musika /int. od szwagra Stanisława z rodziną;
+Zbigniewa Włodarczyka /int. od synów z rodzinami/;
+Władysława Wojciechowskiego w 3 rocz. śmierci, Jana i Antoninę Pytel
oraz Stanisławę i Antoniego Józwików;
+Jana Żelazka;
+Józefę, Konstantego i Stanisława Skorupińskich.
12.00 O Boże błogosław. i zdrowie dla Marii i Marka z racji 40 rocz. ślubu oraz ich
dzieci i wnuków.
18.00 Za +Henryka Kwiatkowskiego w 7 rocz. śmierci, cr. Skonecznych
i Kwiatkowskich.

