
Hasła:  1. „Kto idzie za Mną, będzie miał światło …”. 2. „Jezus … obok ujrzał 
pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia” 3. „Rabbi, kto zgrzeszył, że się 
urodził niewidomym” 4. „Ja jestem … świata”.  5. „Ani on nie zgrzeszył, ani 
rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim … sprawy Boże.” 6.  Wśród 
faryzeuszy powstało …  7. „… noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać”   8.  Jezus 
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy …  9. „… nam pełnić dzieła Tego, który 
Mnie posłał, dopóki jest dzień.”  10. "Czy ty wierzysz w Syna …?"                           
11. "Gdybyście byli niewidomi, nie … grzechu"   12. „… na ten świat, aby 
przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli”.  13. „Ale ponieważ 
mówicie: … -  grzech wasz trwa nadal”.   
 

Kiedy Jezus wskazał na 
niewidomego od urodze – 
nia, nie powiedział, że 
Bóg go obarczył 
nieszczęściem po to, aby 
w najcięższej próbie się 
nie załamał, zdał 
„egzamin na świętego” , 
ale aby się objawiła moc 
Boża – to znaczy to, 
czego człowiek nie może 
pojąć.Te Jezusowe słowa 
pozwalają nam często nie 
szukać z naszej strony 
żadnych logicznych 

przyczyn tego,  co nazywamy nieszczęściem. Trzeba nauczyć się mówić: „Nie ja 
– tylko Bóg”, nie moje ludzkie argumenty, ale niepojęty przez nas rozum Boży 
działający w świecie.– Jeżeli zaczniemy dreptać w granicach podwórka 
poszczególnego człowieka, nie wyjaśnimy sensu cierpienia, które jest tajemnicą 
całego świata. , że to, c– To co Bóg pragnie zdziałać, jest tak wielkie, że 
przekracza rozmiary naszego cierpienia i nawet naszą świętość. Zaufajmy Bogu, 
że wie wszystko, uczcijmy Boga działającego po swojemu, wystarczy ufać, że to 
co działa – na pewno służy dobru. Okaż się świętym nie tylko wtedy, kiedy cię 
głaszczą, ale i wtedy, kiedy cię rąbią na kawałki. 
  - Co wiemy  o niewidomym od urodzenia? – Był analfabetą, ale niezwykłym,               
bo zaraz po odzyskaniu wzroku dyskutował z najbardziej uczonymi żydami Ziemi 
Świętej. Gdy po raz pierwszy zobaczył świat, nie stracił głowy od nadmiaru 
przeżyć. W rozmowie był spokojny. Posiadł wiedzę o tym, ze cierpienie nie jest 
karą konieczną za grzechy.   [J. Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.: W drodze, s.323].     

  MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dobre przeżycie wielkopostnych 
rekolekcji oraz o Pokój dla Ukrainy, Syrii i dla świata ... 
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 Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. (J 8,12b)

     J 9,1-41                                         

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 
niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani 
rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba 
nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, 
kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem 
światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny            
i nałożył 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 tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. … 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie 
zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili 
się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz …? Odpowiedział: To prorok. 
Jednakże Żydzi nie wierzyli, … tak że aż przywołali rodziców tego, który 
przejrzał, i wypytywali się ich … Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy,              
że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, … kto mu otworzył 
oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak 
powiedzieli … gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś 
uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. … Znowu więc 
przywołali tego człowieka … i rzekli …: W jaki sposób otworzył ci oczy? 
Odpowiedział im: Już wam powiedziałem… Po co znowu chcecie słuchać? Czy             
i wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie 
Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza… I precz go wyrzucili. Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz       
w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż 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. Jezus rzekł: 
Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, 
przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy 
faryzeusze, którzy z Nim byli      i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? 
Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu,                   
ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.  
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Papież Franciszek - Przebaczenie to tajemnica bardzo trudna do zrozumienia. 

Pierwszym krokiem ku temu jest poczucie wstydu za własne grzechy ... - „Jeśli zapytam 
was: «Czy wszyscy jesteście grzesznikami?», odpowiecie «Tak, ojcze, wszyscy». – «A co 
robicie, żeby otrzymać przebaczenie grzechów?» –  «Spowiadamy się». –  «I jak się 
spowiadasz?» –  «Idę, wyznaję grzechy, ksiądz mi je odpuszcza, jako pokutę daje trzy 
Zdrowaś Maryjo do odmówienia i potem wraca pokój». Jeżeli tak jest, to nic nie 
zrozumiałeś. Poszedłeś do konfesjonału tylko po to, aby zrobić jakąś operację bankową, 
jakąś urzędową praktykę. Nie poszedłeś zawstydzony do tej spowiedzi. Widziałeś plamy 
na sumieniu i pomyliłeś się, bo byłeś przekonany, że konfesjonał jest jakąś pralnią do ich 
czyszczenia … Przebaczenie, które otrzymaliśmy od Boga, ten cud, którego dokonał On                        
w naszych sercach, musi potem dotrzeć do naszej świadomości … Przebaczenie jest 
tajemnicą” – … [Msza święta w Domu św. Marty, 21. 03. 2017].                             
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                     
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie 
Duch Święty.  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie "Co Bóg mówi                      
do mnie?": Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. Rozmawiać                             
z człowiekiem uleczonym z kalectwa i nie uwierzyć. Czy to nie zastanawia? Dlaczego tak 
trudno przyjąć interwencję Boga?… Głównym powodem zamknięcia faryzeuszy na Boże 
działanie było zbyt doczesne nastawienie. Człowiek jest jak izolowany przewód 
elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsłoni z izolacji swego serca i w akcie wiary nie 
dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie może do niego dotrzeć. Przesadne zaś 
zabieganie o dobra tego świata potrafi tak szczelnie odizolować człowieka od Bożego 
działania, że nic z Jego łaski do niego nie dotrze. … Bywa, że utrata dóbr tego świata – 
bliskiej osoby, … mieszkania, pracy, zdrowia – czyni szczelinę w tej izolacji i jeśli wówczas 
człowiek sercem dotknie wartości religijnych, doświadczy zawartej w nich mocy. Kaleka 
był bardziej otwarty na działanie Boże niż zdrowi faryzeusze. Przez jego chore oczy, 
których dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła aż do jego serca. Uzdrowiony 
zobaczył nie tylko piękno barw i kształtów doczesnego świata, lecz również dostrzegł w 
Chrystusie Bożego Pośrednika.- Czy i ja, podobnie jak faryzeusze jestem zbyt wygodna                
(-ny), aby gruntownie zmienić stare przyzwyczajenia? … aby dostosować swoje kroki                     
do kroków Chrystusa … Od opowiedzenia się po stronie Jezusa zależy wiele…                            
III - Actio/oratio - Teraz  ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów 
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                       
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego (Ps 23,1-6)                                                  
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha... 
Powtarzaj  w różnych porach dnia: Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła 
się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. (Ps 23,1-6) [z Dlaczego nie wierzą?, x. E. Staniek, 
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01. IV. – sb.- Pierwsza sobota miesiąca - 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Od 13 maja 2009 - do 13 maja 2017 trwa Wielka Nowenna Fatimska  -    

Uczestnicząc w Nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca pragniemy:                                        
- wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy swoje i braci; - uczynić wszystko, 
by Maryja była bardziej znana i miłowana;                                                                                       
- łączyć się w Sakramencie Pokuty i Eucharystii z naszym Odkupicielem, którego 
poświecenie za świat i ludzkość ma moc przebłagać i zadośćuczynić;                         
- codzienną modlitwą Różańcową wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników i łaskę 
pokoju dla świata; - przy Sercu Maryi rozważać zbawcze dzieła Boże i stać się Jej pomocą 
w dziele zbawienia ludzi.        
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.         I        IV NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU    

1. Dzisiaj na Mszach św. rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje 
wielkopostne. Rekolekcje głosi ks. Andrzej Kalinowski – misjonarz –Pallotyn.                                               
Dziś jeszcze Gorzkie Żale z nauką ks. Rekolekcjonisty o g. 17.00 . Rekolekcje 
potrwają przez poniedziałek, wtorek i środę. Każdego dnia Msze św. z naukami     
o g. 9.00 i 18.00. Zachęcamy do korzystania w tych świętych dniach                                     
ze spowiedzi codziennie rano od g.8.30 i po południu od 17.30.                            
Zakończenie rekolekcji w środę.                                                                  
W tym samym czasie o godz. 11.00 i 12.15 swoje rekolekcje odprawiać będzie 
młodzież z „Kopernika” i „Kasprzaka”.                                               
W związku z rekolekcjami do środy włącznie kancelaria parafialna będzie czynna 
tylko po południu od godz.16.00 do 17.30.                             
2. Zespół „Caritas” a pod chórem rozprowadza świece-cegiełki na stół 
wielkanocny z przeznaczeniem ofiar na pomoc dla dzieci z biednych rodzin. 
Zespół „Caritas” wystawia co roku przy ołtarzu św. Antoniego kosz na dary serca 
na paczki świąteczne dla ubogich. Mamy nadzieję, że i w tym roku znajdą się                   
w nim jakieś ofiarowane przez ludzi dobrego serca dary. „Bóg zapłać”                                
za wsparcie wszelkich dzieł charytatywnych naszej parafii! 

3. Przy filarze po prawej stronie kościoła jest wyłożony krzyż do adoracji na okres 
Wielkiego Postu. Tradycyjnie wystawiona jest również puszka na ofiary na kwiaty 
do Grobu Pańskiego. W intencji wszystkich ofiarodawców na kwiaty sprawowana 
jest , jak co roku, Msza św. rezurekcyjna. 

5. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci o g.17.00,                    

a dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej.                                      

6. W sobotę 1 kwietnia o godz. 17.15 nabożeństwo Fatimskie. 

     Św. Jan Paweł II - Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna 

Odkupiciela przyjął z posłuszną uległością wolę Boga, który powierzył mu swoją 
«rodzinę» na ziemi, aby otoczył ją codzienną opieką. W tej misji św. Józef trwał 
wiernie i z miłością. Dlatego Kościół ukazuje go jako szczególny wzór służby 
Chrystusowi i Jego tajemniczemu zamysłowi zbawienia. Przyzywa go jako wybranego 
patrona i opiekuna całej rodziny wierzących… Jego misja … jest całkowicie 
podporządkowana ojcostwu Bożemu. …6. Drodzy bracia, … Nieście głęboko wyryte                          
w sercach Jego słowa: «oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni» (Mt 28, 20), i nie 
lękajcie się. Jak Maryja i Józef zawsze Mu ufajcie. On zwyciężył świat. [19 III 2001].                
Kardynał Stefan Wyszyński – Chociażbyśmy przegrali życie w oczach świata i świat by 

się nas wyrzekł, skazując na śmierć, jak łotrów na ukrzyżowanie – jest to ocena świata. 
Pozostaje jeszcze ocena Boga. Bóg przekreśla wyrok świata – „winien jest śmierci”,                         
i ogłasza swój Boży wyrok – „dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju”.                                
[Kromka chleba, III, 18].    
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