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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj na wszystkich Mszach świętych rozpoczynamy rekolekcje
wielkopostne dla parafian i wiernych związanych z naszą świątynią.
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Paweł Holc, rektor Instytutu Teologicznego
Księży Misjonarzy w Krakowie. Od poniedziałku do czwartku nauki
rekolekcyjne będą głoszone na Mszach św. o godz. 9, 12 i 18. W ramach
rekolekcji zapraszamy również na modlitwy rekolekcyjne o godz. 8.45,
11.45 i 17.45, z wyjątkiem wtorku i czwartku po południu – Nowenna do
św. Judy Tadeusza o stałej porze. Zapraszamy również na Koronkę do
Miłosierdzia Bożego o godz. 15 oraz adorację Najświętszego Sakramentu
w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej od 10 do 16.30. Spowiedź św.
każdego dnia od godz. 6 do 12 i od 16 do 19.30. Szczególnie zachęcamy do
skorzystania z tego sakramentu w środę. Prosimy o przekazanie tej
informacji o rekolekcjach i zaproszenia wszystkim bliskim i znajomym.
2. Dzisiaj jeszcze w naszej Bazylice: o godz. 17 koncert pieśni pasyjnych.
Wystąpi Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda”, pod dyr. Emilii
Melon; o godz. 18 Gorzkie żale. Tegoroczne kazania pasyjne głosi ks. dr
Wojciech Kałamarz; o godz. 20 Koncert Pasyjny „Siedem ostatnich słów
Jezusa na krzyżu”, oparty na medytacji ks. Grzegorza Strzelczyka oraz
oratorium Josepha Haydna.
3. W piątek Droga krzyżowa: dla dzieci o godz. 17, dla dorosłych o godz. 9.30
i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Nowenna do św.
Jana Pawła II w czwartek o 17.30. W piątek, jak każdego miesiąca
odwiedzimy chorych z posługą duszpasterską.
5. Za tydzień, w Niedzielę Palmową, poświęcenie palm na wszystkich
Mszach św. O godz. 19 w naszej Bazylice rozpoczną się rekolekcje dla
poszukujących, które poprowadzi ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak.
6. Artyści plastycy zapraszają do dolnego kościoła na wystawę „W hołdzie
Żołnierzom Niezłomnym”, zorganizowaną pod patronatem Prezydenta
RP.
7. Polecamy 29 tom Świętokrzyskich Kazań Radiowych. Już dzisiaj są także
do nabycia tegoroczne Kazania Pasyjne, które głosi ks. dr Wojciech
Kałamarz. Gorąco polecamy.
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z Ewangelii św. Jana (J 11, 37. 17. 2027. 33b45)
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, któ
rego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmier
ci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus
miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał
przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich
uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już
od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że
Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta
więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga.
Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Marta Mu odrzekła:
Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecz
nym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja mocno wie
rzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył
się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli Mu: Pa
nie, chodź i zobacz! Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował! Nie
którzy zaś z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie
mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzrusze
nie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus powiedział: Usuńcie kamień! Siostra zmarłego, Marta, rzekła do
Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do
niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto
więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wy
słuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na ota
czający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. To
powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wy
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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szedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owi
nięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu
zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał,
uwierzyło w Niego.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Podobnie jak w minioną trzecią i czwartą niedzielę Wielkiego Postu, także
i w tę piątą czytania liturgiczne są tak wybrane, aby wyjaśniały tajemnicę sa
kramentu chrztu świętego. Ewangelia tej niedzieli opisując wskrzeszenie Łaza
rza, chce nas wprowadzić w misterium chrztu rozumianego jako
zmartwychwstanie z Chrystusem do nowego życia i pełnię tego życia w Bogu.
Wskrzeszenie Łazarza – to największy cud dokonany przez Pana Jezusa
podczas ziemskiej działalności. W tym niezwykle poruszającym wydarzeniu Pan
Jezus zachowuje się bardzo po ludzku, bo jak wyraźnie zaznaczył Ewangelista,
„zapłakał” i „okazał wzruszenie głębokie”, gdy stanął przy grobie Łazarza.
Przede wszystkim jednak Chrystus objawia w wyjątkowy sposób Swoje Bóstwo
wskrzeszając Łazarza, który już od czterech dni spoczywał w grobie i rozpoczął
się proces rozkładu jego ciała: „Marta rzekła do Jezusa: Panie już cuchnie…”. Na
Jezusowe słowa zmarły wychodzi z grobu! Ten tak zdumiewający, konkretny, cu
downy znak uczyniony przez Pana Jezusa spowodował, że „wielu spośród Ży
dów… ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego”.
Cudowne wskrzeszenie Łazarza ukazało władzę Pana Jezusa nad życiem
i śmiercią, było znakiem zapowiadającym Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
a także zapowiedzią naszego przyszłego
zmartwychwstania
przez
zjednoczenie
z Chrystusem. Wskrzeszenie Łazarza jest
symbolem wyprowadzenia ze śmierci grze
chowej do nowego życia w łasce, do życia
dziecka Bożego, a to dokonuje się w sakra
mencie chrztu świętego. Ze śmierci, do której
wiedzie grzech, wyprowadza nas też Chry
stus w sakramencie pokuty; i do nas z mocą
woła: „…wyjdź na zewnątrz!” Przez wiarę
i chrzest już teraz uczestniczymy w życiu
zmartwychwstałego Chrystusa! Słowa Pana
Jezusa tak znamiennie podkreślają to
uczestnictwo już w teraźniejszości: „Ja je
stem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.
Chrystus objawia nam w pełni BogaOjca,
który „chce dla swego ludu życia, a nie
śmierci, radości, a nie bólu” (por. Franciszek – 01 III 2017 r.). Bóg nie jest
stwórcą śmierci, gdyż nie może cieszyć się z zagłady żyjących. Pierwotny za
mysł Boga był zupełnie inny. Wcielony Syn Boży Swoim posłuszeństwem do
końca – jako nasz Odkupiciel – pojednał nas z Bogiem. Zwyciężając zło,
grzech i śmierć daje nam możliwość udziału w tym Swoim zwycięstwie, cze
go początkiem, a zarazem źródłem mocy w osiągnięciu przez nas tego osta
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tecznego celu, ma być życie sakramentalne.
Rozważając Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza trzeba mieć świadomość,
że czymś innym jest ten cudowny powrót do tego samego ziemskiego życia
Łazarza, którego Swoją Bożą mocą dokonał Chrystus, a czymś radykalnie od
miennym jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chrystus powstaje z mar
twych Swoją Bożą mocą do zupełnie nowego rodzaju życia, poza prawami
biologicznymi; Jego Ciało po zmartwychwstaniu nie jest podległe cierpieniu,
jest uduchowione. Żyje w Bożym świecie i z niego przychodzi do Apostołów –
zjawia się im („chrystofanie”). Łazarz natomiast musiał umrzeć ponownie.
Pierwotne chrześcijaństwo otoczyło Łazarza wielką czcią. Jego dalsze
losy nie są dokładnie znane, i jak to zwykle bywa, próbują to uzupełnić le
gendy. Wg jednej z pobożnych opowieści, Łazarz, po wskrzeszeniu, nie mógł
się już odnaleźć na tym świecie i powędrował na pustynię.
2 kwietnia – 12 rocznica śmierci Jana Pawła II (2005 r.)
Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II obchodzimy w Kościele każ
dego roku dnia 22 października, który był dniem uroczystej inauguracji jego
pontyfikatu, po wyborze na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r. Jego
odchodzenie do domu Ojca łączące się z wielkim cierpieniem, przeżywanym
w pełnym powierzeniu się woli Bożej, stało się swoistą ostatnią encykliką
papieską. Papież Jan Paweł II zmarł w wigilię święta Miłosierdzia Bożego (II
Niedziela Wielkanocna), a kolejna rocznica jego śmierci, niech będzie okazją
do dziękczynienia Bogu za dar jego, błogosławionego w skutki, pontyfikatu.

ZASŁANIANIE KRZYŻY
Od piątej niedzieli Wielkiego Postu zasłania się krzyże, gdzieniegdzie
także obrazy, fioletową zasłoną. Zwyczaj ten istnieje od XIII w. i jest wielora
ko tłumaczony. Przysłonienie krzyża ma wyrażać nastrój wzmożonej pokuty;
ma też nasz wzrok duchowy kierować na głębię tajemnicy krzyża, byśmy nie
zatrzymywali się na powierzchni. Na nowo zajaśnieje nam zwycięski Chry
stusowy krzyż w liturgii wielkopiątkowej, gdy będzie zdjęta z niego zasłona,
abyśmy mogli go adorować.

Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

