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IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)
Ewangelia według św. Jana (9, 1 – 41)
„Jezus, przechodząc, 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 faryzeuszów. 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 jest prorok. Rzekli mu
w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I wyrzucili go precz. 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.”

E

wangelia opowiada historię „człowieka niewidomego od urodzenia”. Gdy ujrzał go Jezus, zrobił błoto ze śliny, nałoŜył je na jego oczy
i powiedział: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam
– co znaczy: Posłany. On odszedł, obmył się i
wrócił widząc”. Niewidomy od urodzenia to
symbol człowieka naznaczonego grzechem, który
pragnie poznać prawdę o sobie samym i o swoim
przeznaczeniu, ale uniemoŜliwia mu to wrodzone
zło. Jedynie Jezus moŜe go uzdrowić: On jest
światłością świata (J 9, 5). Zawierzając Jemu,
kaŜdy człowiek „ślepy duchowo od urodzenia”,
moŜe na nowo „ujrzeć światło”, to znaczy narodzić się do Ŝycia nadprzyrodzonego. Ewangelia
wyraźnie podkreśla teŜ niewiarę faryzeuszy, którzy odmawiają uznania cudu, poniewaŜ Jezus
dokonał go w szabat, łamiąc, w ich przekonaniu,
prawo MojŜeszowe. Dochodzi tu do wymownego

paradoksu, który Chrystus podsumowuje w następujący sposób: „Przyszedłem na ten świat, aby
przeprowadzić sąd, Ŝeby ci, którzy nie widzą,
przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi” (J 9, 38). Ten, kto spotyka Jezusa, nie
moŜe iść na kompromis: albo uznaje potrzebę
Jezusa i Jego światła, albo decyduje się Ŝyć bez
Niego... Drodzy bracia i siostry, niech nikt nie
zamyka swej duszy przed Chrystusem! On tym,
którzy Go przyjmują, daje światło wiary, światło
zdolne przemienić serca, a w konsekwencji –
sposób myślenia, sytuacje społeczne, polityczne,
ekonomiczne, zdominowane przez grzech. „Wierzę, Panie!” – niech kaŜdy z nas będzie gotowy,
podobnie, jak ów niewidomy od urodzenia, wyznać z pokorą, Ŝe chce przylgnąć do Niego.
św. Jan Paweł II, 2002 r.
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Poniedziałek – 27 marca 2017
J 4,43-54
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy śuromski z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
900 Za † męŜa Jana Nycza w 11. r. śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † męŜa i ojca Aleksandra Cybulskiego w 2. rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej z okazji 60. rocznicy urodzin Rozwity oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
Wtorek – 28 marca 2017
J 5,1-16
630 1. Za †† siostry Gizelę Niemiec i Irenę Wycisk, rodziców Jana i Annę Reichel i całe †† pokrewieństwo
2. Za †† rodziców Joannę i Izydora Niestrój, córkę Agnieszkę i syna Franciszka
800 W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Anton und Anna Sollich
1800 1. Za † matkę Adelę Morawiec w rocznicę śmierci oraz † męŜa Rudolfa Morawiec, †† rodziców Eugenię i Józefa Jopert
2. Za † Waleskę Zając
Środa – 29 marca 2017
J 5,17-30
30
6
Do BoŜego Miłosierdzia za † ojca Józefa Hajdas w 20. rocznicę śmierci i † matkę Zofię
900 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Bronisławę i Władysława Szczerba, †† brata Jana,
bratanka Janusza i wszystkich †† z rodziny
1800 1. Za † ojca Alfreda Kalabis w rocznicę urodzin, †† z pokrewieństwa Kalabis i Latocha i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† matkę Ernestynę Mandera, ojca Joachima oraz dziadków z obu stron
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Czwartek – 30 marca 2017
J 5,31-47
630 1. Za †† rodziców Pawła i ElŜbietę, teścia Herberta i szwagra Joachima
2. Za † męŜa Wili Ahle i †† rodziców
1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. Za † Jerzego Kobiela w 2. rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zuzi z okazji 10. rocznicy urodzin, Ignacego z okazji 5.
rocznicy urodzin i Oli z okazji 3. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła StróŜa
Piątek – 31 marca 2017
J 7,1-2.10.25-30
630 Za †† Juliusza i Mariannę Wolnik, Weronikę Wolnik, kapłanów i wszystkich †† z rodzin
Sztuka, Krzosok i Paskuda
900 Za †† rodziców Marię i Szczepana, Agatę i Jana , siostry ElŜbietę, Anielę, Jana i Stanisława
Kwaśników, Adama, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Droga KrzyŜowa
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Magdaleny i Mirosława Kołodziej z okazji 20. rocznicy ślubu
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † męŜa Michała, †† rodziców z obu stron, czterech braci
i siostrę, do Miłosierdzia BoŜego za † Krystiana Krautwurst (od sąsiadów z ulicy Słowackiego
54 i 56), za † matkę i teściową Hildegardę Hübscher w 1. rocznicę śmierci, †† męŜa Herharda,
rodziców Wojtyna, Hübscher, pokrewieństwo z obu stron, do Miłosierdzia BoŜego za † mamę
Pelagię Flak w 8. rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące,
za † Alferda Tytko w 2. rocznicę śmierci i †† z rodziny, za †† rodziców Izabelę i Tadeusza
Kuchta, Anastazję Lipiecką, rodziców Paulinę i Alberta Błaszczok, braci Romana i Wendelina,
siostrę Reginę i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Zofię Ewę Blana (od lokatorów z ulicy Opawskiej 60), za † Zofię Ewę Blana (od rodziny), za † Mariana Łacina w 30. dzień (od Ŝony, córki,
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zięcia i syna z rodzinami), za † Marię Bętkowską w 16. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin
Bętkowskich i Serafin, za † Mariana Bogdanika (od Mieczysława Figura z Wadowic), za ††
męŜa Stanisława Helda, rodziców z obu stron, ciocię Janinę i Wandę Bera; za †† brata Bolesława Lany w 1 r. śm. , Henryka Wranik w 2 r. śm.
Droga KrzyŜowa
I Sobota miesiąca – 1 kwietnia 2017
J 7,40-53
630 1. Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. W intencji Aliny z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Ducha Świętego dla Joanny z dniu urodzin
2. W intencji Tomasza z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata Ŝycia
V Niedziela Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017
Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45
700 Za † syna Kamila w 2. rocznicę śmierci (od rodziców i siostry)
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za † Annę Dastig w rocznicę śmierci, †† z rodziny Dastig i Morawiec
1030 Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisławy z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Leon Mikołaj Kocur, Olaf
Dariusz Masny, Leon Grzegorz Grabiniok, Hanna Weronika Zaiczek, Igor Michał Gołębiowski, Maria Antonina Turek oraz w intencji rocznych dzieci: Lena Lachowicz
1645 RóŜaniec za młode pokolenie i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1715 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800 Za † Kazimierza Kostrzewskiego w 1. rocznicę śmierci (od Ŝony, dzieci i wnuków)
W tym tygodniu modlimy się: o dobre owoce rekolekcji parafialnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Laetare. Zwiastuje połowę czasu Wielkiego Postu
i w liturgii podkreślona jest kolorem róŜowym. Byłoby dobrze w połowie tego czasu pytać się o
sposób przeŜywania Wielkiego Postu.
Dziękujemy ks. Dariuszowi Piaseckiemu za poprowadzenie wielkopostnych rekolekcji parafialnych. Zapraszamy dziś jeszcze na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym o 1715, a takŜe na
Wieczór Filmowy. Wyświetlony zostanie film „Więcej niŜ fan”.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. W ramach spotkania Ruchu
Rodzin Nazaretańskich po wieczornej Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu odbędą się spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. Zapraszamy na naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej po Mszy o 900 oraz po Mszy wieczornej.
MłodzieŜ zapraszamy na Drogę KrzyŜową i spotkanie w piątek po wieczornej Mszy.
W tym tygodniu odbędą się równieŜ spotkania w salkach przed bierzmowaniem dla uczniów z
klas I gimnazjum. Prosimy o zwrócenie uwagi ze względu na nietypową porę (ostatni tydzień
miesiąca zamiast pierwszego). Spotkania dla klas II będą w pierwszym tygodniu kwietnia.
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w czasie Adoracji
od godz. 1600. Msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej
zmiana tajemnic oraz RóŜaniec.
Odwiedziny chorych, zgodnie z zapowiedzią będą jednak w sobotę, 8 kwietnia.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
RównieŜ w przyszłą niedzielę o 1645 RóŜaniec i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
Zachęcamy do korzystania z biblioteki parafialnej, która czynna jest we wtorki. Tam teŜ do wypoŜyczenia są najnowsze filmy.
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
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Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny
dziękujemy za ofiary złoŜone przed tygodniem na pokrycie kosztów ogrzewania.. Zebrano kwotę
4860 zł.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Ryszard Socha, lat 75, zam. na ul. Słowackiego 63
 Jan Cudejko, lat 84, zam. na ul. Radosnej 5
 Marian Bogdanik, lat 69, zam. na ul. Warszawskiej 34
 Beata Grzeczny, lat 57, zam. na ul. Słowackiego 77
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post
3. Słowo jest darem
Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze przygotować się na zbliŜające
się Święta Paschalne. Liturgia Środy Popielcowej
zaprasza nas do przeŜycia doświadczenia podobnego, do tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny
było udziałem bogacza. Kapłan, nakładając popiół
na głowę, powtarza słowa: „Pamiętaj, Ŝe prochem
jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza
część przypowieści ma miejsce w zaświatach.
Obie postacie nagle odkrywają, Ŝe „nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic teŜ nie moŜemy [z
niego] wynieść” (1 Tm 6,7).
RównieŜ nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi długi dialog z
Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk
16,24.27), wykazując, Ŝe naleŜy do ludu BoŜego.
Ten szczegół czyni jego Ŝycie jeszcze bardziej
niespójnym, poniewaŜ do tej pory nic nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie
w jego Ŝyciu nie było miejsca dla Boga, bo jego
jedynym bogiem był on sam.
Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby biedak ulŜył jego
cierpieniom przez odrobinę wody. Gesty, o które
prosi Łazarza są podobne do tych, których bogacz
sam mógł dokonać, ale których nigdy nie dopełnił.
Abraham jednak wyjaśnia jemu: „za Ŝycia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę;
teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz”
(w. 25). W zaświatach zostaje przywrócona pewna
sprawiedliwość i cierpienia Ŝyciowe są równowaŜone przez dobro.
Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia
przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Bogacz
bowiem, który ma braci jeszcze Ŝyjących, prosi
Abrahama, aby posłał do nich Łazarza, aby ich

dokończenie

przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają MojŜesza
i Proroków; niechŜe ich słuchają” (w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli MojŜesza i
Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych
powstał, nie uwierzą” (w. 31).
W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem
bogacza: źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa BoŜego. To go doprowadziło do tego,
Ŝe juŜ nie kochał Boga, a zatem gardził innymi.
Słowo BoŜe jest Ŝywą siłą, zdolną do wzbudzenia
nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją
zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga
jest zamknięcie serca na dar brata.
Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu
z Chrystusem Ŝyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwycięŜył podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba
pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa BoŜego, by zostać
oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i
słuŜyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyraŜenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w róŜnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za
siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla
osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli
w pełni Ŝyć i świadczyć o radości paschalnej.
W Watykanie, 22 października 2017 r., w
Święto św. Łukasza Ewangelisty
Ojciec Święty Franciszek
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