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IV Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (9,1-41) 
 
„Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od 
urodzenia. (...)Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałoŜył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali go jako Ŝebraka, mówili: CzyŜ to nie jest ten, który 
siedzi i Ŝebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On 
zaś mówił: To ja jestem. (…) Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do fary-
zeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze 
pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: PołoŜył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. 
Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny moŜe czynić takie znaki? I powstało wśród nich 
rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, Ŝe ci 
otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. (…)Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grze-
chach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, Ŝe wyrzucili go precz, i spotkawszy go 
rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któŜ to jest, Panie, abym w 
Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś 
odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. (…)”  
 

Laetare – raduj się Kościele święty, bo niebawem 
nastąpił twoja wolność. Zniknie Twój ból, zagoją 
się rany, gdy Mesjasz Pan weźmie na swoje ramio-
na krzyŜ, aby na nim oddać Ŝycie za nas. Raduj się, 
bo juŜ niebawem z góry Golgoty, wytryśnie źródło, 
w którym będziesz mógł obmyć się z brudu grze-
chu i ujrzysz świat jakiego do tej pory nie znałeś.  

Dzisiejszą ewangelię moŜemy rozumieć dwoja-
ko. Z jednej strony jesteśmy świadkami cudu przy-
wrócenia wzroku niewidomego. Obraz ten pokazu-
je, Ŝe dla Jezusa nie ma rzeczy niemoŜliwych, oraz 
Ŝe jest bardzo wraŜliwy na biedę człowieka. Wi-
dzimy równieŜ, jak przemienia się Ŝycie człowieka 
dotkniętego przez Jezusa. Nie jest to zatem tylko 
uzdrowienie fizyczne, ale i duchowe, które przy-
wraca wzrok serca. Dlatego, teŜ Jezus do faryze-
uszów dzisiaj mówi: „Gdybyście byli niewidomi, 
nie mielibyście grzechu, ale poniewaŜ mówicie: 
"Widzimy", grzech wasz trwa nadal” (J 9,41). 

Z tej sceny wyraźnie teŜ widać, Ŝe nawrócenie 
jest procesem, nie jest jednorazowym wydarze-

niem. Wpływa na całe Ŝycie człowieka, na wszyst-
kie płaszczyzny jego Ŝycia, dlatego ludzie nie roz-
poznają uzdrowionego człowieka, który niedawno 
był jeszcze kaleką (J 9,8-11). 

Podobnie i dzisiaj Jezus chce zaprosić ciebie do 
nowego Ŝycia. Pytanie tylko, czy jestem na to go-
towy i chcę, aby Jezus mnie uzdrowił. Podobnie jak 
niewidomego, tak i kaŜdego z nas Jezus wysyła do 
sadzawki, gdzie bije Ŝywa woda, oczyszczająca 
serce, duszę i ciało człowieka. Tą sadzawką jest 
Sakrament Pokuty. 

Warto się zatem zastanowić nad tym, jak ja pod-
chodzę do Sakramentu Pokuty, i czy widzę w nim 
miejsce, w którym dokonuje się moje oczyszczenie 
i przemiana. 

Warto zatem dziś zaprosić Ducha Świętego, aby 
oświeci swoją mocą mroki mojego serca. 

Panie Jezu, ześlij swego Ducha, na mnie. Niech 
wypełnia me serce swoją miłości. Niech oświeci 
mój umysł i serce, abym potrafił poznać prawdę o 
sobie i umiał w prawdzie stanąć przed Tobą Amen 
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Poniedziałek – 31 marca 2014        J 4,43-54 
   630   Za † męŜa Zbigniewa Korpaczewskiego w 1. rocznicę śmierci 
   700   Za † Marię, †† dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny Wolnik i Paskuda 
 1800 1. Za † mamę Marię Doruch w 4. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny  
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Annę Kaniuch (od współlokatorów z ulicy Katowic-

kiej 15), za † Urszulę Pietrzykowską (w 30. dzień), za † Juliannę Węgrzyn (w 30. dzień), za † 
Jadwigę Urbasik (w 30. dzień), za †† siostry Gizelę Niemiec i Irenę Wycisk, †† rodziców Jana 
i Annę Reichel oraz za †† z pokrewieństwa, za † ojca Karola Łamaza, za † ojca Eugeniusza 
Bielawskiego w 1. rocznicę śmierci, za † Julię Kwok (w 30. dzień), za † Jana Cichonia, za † 
Aleksandrę Grochowską-Sztuka (w 30. dzień), za † Michała Hunia (w 30. dzień), za † mamę 
Emilię Głuszek, †† dziadków Józefa i Helenę Ciepacz, za † męŜa i ojca Tadeusza Ciołek w 
rocznicę śmierci, za † dziadka Manfreda Czekała (od wnuka Adama i wnuczki Alicji), za † 
Wiktorię Janosz z okazji 80. rocznicy urodzin, † męŜa Henryka i †† braci, za †† Jana i Janinę 
Wysokińskich, za †† braci Stanisława (w 30. dzień), Antoniego w 1. rocznicę śmierci, rodzeń-
stwo, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† Urszulę Dąbek, męŜa Henryka i 
†† z pokrewieństwa 

Wtorek – 1 kwietnia 2014        J 5,1-3.5-16 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Witolda Mokrzyckiego w 50. rocznicę śmierci 
   800   W języku niemieckim: Für lebende und verstorbene Missionare 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Aliny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsza BoŜą opiekę 
 1800 1. Z okazji 80. rocznicy urodzin Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz dla całej rodziny  
   2. Za † Julię Kwok oraz †† sąsiadów (od współlokatorów z ulicy Polnej 10) 
Środa – 2 kwietnia 2014         J 5,17-30 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Magdalenę i Karola Zwaka, Pawła Sczyrba i Marię 

Cichon oraz za †† z pokrewieństwa 
   700   W intencji Alojzego z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Salomeę i Władysława oraz brata Franciszka 
   2. Za † matkę Ernestynę w 1. rocznicę śmierci oraz † ojca Joachima 
I Czwartek miesiąca – 3 kwietnia 2014       J 5,31-47 
   630   Za †† ElŜbietę i Pawła Perenc 
   700   W intencji Jerzego z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1630   Szkolna: W intencji AndŜeliki z okazji 18. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławień-

stwo w nauce i dalszym Ŝyciu  
 1730   Godzina Święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 4 kwietnia 2014       J 7,1-2.25-30 
   630   Za † ks. Filipa Wolnik w rocznicę urodzin, † Marię, †† rodziców i rodzeństwo 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Joachima z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
      Droga KrzyŜowa 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Do BoŜej Opatrzności w 60. rocznicę urodzin Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa 
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I Sobota miesiąca – 5 kwietnia 2014       J 7,40-53 
   630   Za † Marka w dniu jego urodzin 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † mamę Helenę w 6. rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron oraz 

o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla ojca Jana 
   2. Za † mamę Marię Świątek w 10. rocznicę śmierci, †† tatę Edwarda, brata Janusza i dziadków z 

obu stron 
V Niedziela Wielkiego Postu – 6 kwietnia 2014   Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45 
   700    Za † męŜa Zygfryda Skorupę, †† rodziców Peikert, teściów Skorupa i †† pokrewieństwo 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Hieronima i Jadwigi z 

okazji 55. rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-
sławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1030 1. Dziękczynna z okazji 25. rocznicy ślubu Agaty i Bogusława, z prośbą o BoŜe błogosławień-
stwo i zdrowie w rodzinie 

   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Katarzyny z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego na 
czas nauki i w dalszym Ŝyciu 

 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Zuzanna Patrycja Chobot, Filip 
Jacek śurek, Julia Daria Kuzar , Szymon Bartosik, Aleksandra Maria Paskuda 

 1400   W intencji ofiar katastrofy smoleńskiej o dar Ŝycia wiecznego 
 1645   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Gustawa w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 

oraz za †† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: za młode pokolenie 
 

• W liturgii dzisiejszego dnia pojawia się radość ze zbliŜającego się daru zbawienia. Stąd odmienny w 
Wielkim Poście kolor liturgiczny. Zarazem jest to połowa czasu postu i okazja do pytania się o sposób 
przeŜywania Wielkiego Postu. 

• O godz. 1600 w kościele spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii 
Świętej oraz naboŜeństwo z poświęceniem modlitewników. 

• Dzisiaj zapraszamy takŜe na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 

• W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• W środę, 2 kwietnia o 1730 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• KIK zaprasza na spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy Świętej i wykład ks. Konrada Głombika 

pt „Ewangelia Rodziny według Jana Pawła II”. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.  
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy i ministranci w czwartek o godz. 1900;  kandydaci w piątek o 1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• Odwiedziny chorych będą bliŜej świąt, w drugą sobotę miesiąca – 12 kwietnia. Prosimy o poinfor-

mowanie chorych. 
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• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę o 1400 Msza Święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem moŜliwość złoŜenia jał-
muŜny postnej i zbiórka na cele parafialnego Caritas. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy podjęli Duchową Adopcję Dzieci Poczętych. ZłoŜono około 50 deklaracji. Do tego 
dzieła moŜna oczywiście się dołączyć zawsze, nie tylko w dzień świętości Ŝycia. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Katarzyna Groszek, lat 76, zam. na ul. Słonecznej 35 
� Genowefa Salamon, lat 75, zam. na ul. Katowickiej 5a 
� Teresa Karpowicz, lat 67, zam na ul. Skłodowskiej 27 
� Władysław Baran, lat 65, zam. na ul. Łąkowej 4 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare.  
Jej nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście: „Laetare, Ierusalem…” „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie 
się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła 
waszej pociechy. 
 

To wezwanie do radości wydaje się czymś nie-
zwykłym, jeśli zwaŜymy na fakt, Ŝe właśnie jeste-
śmy na półmetku Wielkiego Postu. A jednak – w 
tym czasie pokuty słyszymy nawoływanie do tego, 
by się radować. Kościół odpowiada na to wołanie. 
Dziś kapłani przyodziewają róŜowe szaty, porzuca-
ją wielkopostny fiolet. Dziś teŜ moŜna ozdabiać 
ołtarz kwiatami i podczas liturgii uŜywać instru-
mentów muzycznych. 

Tradycja niedzieli Laetare sięga do początków 
chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-
dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od po-
niedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego 
Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem 
radości. 

Od XVI wieku tego dnia, zwanego równieŜ 
„Niedzielą RóŜ”, w Rzymie w Bazylice św. KrzyŜa 
papieŜ święcił złotą róŜę i wręczał ją osobie zasłu-
Ŝonej dla Kościoła. Zgromadzeni w Bazylice wierni 
obdarowywali się kwiatami symbolizującymi pięk-
no, ale i ból cierpienia. 

Inna nazwa tej niedzieli to „Niedziela matczy-
na”. Dla chrześcijan ta niedziela upamiętniała nie 
tylko macierzyństwo ludzkie, ale takŜe macierzyń-
stwo Kościoła oraz matczyną godność Najświętszej 
Maryi Panny. Zwyczaj ten nawiązuje do fragmentu 
z czytania z Listu do Galatów 4,26 (w nadzwyczaj-
nej formie rytu): „ […] górne Jeruzalem cieszy się 
wolnością i ono jest naszą matką.” Tradycyjnie 

w tym dniu słuŜba otrzymywała dzień wolny, by 
udać się do swojego kościoła parafialnego, często z 
rodzinami. Ze względu na obciąŜenie pracą, był to 
jeden z niewielu dni w roku, kiedy cała rodzina 
mogła spotkać się razem. Liturgia Laeta-
re zwyczajowo obchodziło się więc w kościele 
parafialnym, gdzie przynoszono kwiaty jako wyraz 
wdzięczności za „duchowe macierzyństwo” (póź-
niej był to teŜ dzień wręczania kwiatów matkom). 
„Niedziela Matczyna” jest nadal obchodzona w 
krajach anglosaskich (szczególnie w Irlandii) jako 
dzień matki.  

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to takŜe 
"Niedziela wytchnienia". Ostry rygor postny był 
tego dnia łagodzony. W nawiązaniu do czytanego 
w liturgii słowa ewangelicznego fragmentu o na-
karmieniu głodnych tłumów chlebem i rybami (w 
liturgii katolickiej obecnie tylko w formie nadzwy-
czajnej formie rytu), nazywano ten dzień równieŜ 
"Niedzielą pięciu bochenków". Ewangelia mówi 
tego dnia o opiece Chrystusa nad Kościołem podą-
Ŝającym drogą postu. Opowiada równieŜ o lu-
dziach, którzy doświadczywszy cudu, chcieli ob-
wołać Jezusa królem, On jednak „odszedl sam 
jeden na górę”. Kościół przypomina to wydarzenie 
jako na kolejny znak, ukazujący, na czym polega 
prawdziwe królowanie Chrystusa i jak nietrwałe 
było odkrycie w Nim przez ludzi zapowiadanego 
Proroka...                                         liturgia.pl 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu          ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20 
www.nspjraciborz.pl         nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 


