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EWANGELIA NA  IV NIEDZIEL Ę WIELKIEGO POSTU                                   J 9,1.6-9.13-17.34-38 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia  
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na 
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, 
obmyj się w sadzawce Siloe" - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i 
wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: 
"Czy ż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inn i 
przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem". 
Mówili wi ęc do niego: "Jakżeż oczy ci się otwarły?" On odpowiedział: "Człowiek 
zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki 
Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem". Rzekli do niego: 
"Gdzież On jest?" On odrzekł: "Nie wiem". Zaprowadzili wi ęc tego człowieka, 
niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, 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: "Położył 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 może 
czynić takie znaki?" I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do 
niewidomego: "A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?" 
Odpowiedział: "To jest prorok". Na to dali mu tak ą odpowiedź: "Cały urodziłe ś się w 
grzechach, a śmiesz nas pouczać?" 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 któ ż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: 
"Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: 
"Wierz ę, Panie!" i oddał Mu pokłon.  

 
Uzdrowienie niewidomego dodaje mi wiary, że sprawy Boże mogą się spełnić również 
na mnie. Czy jednak mam na tyle odwagi, by otworzyć się na światło, które może 
przecież ujawnić moją ślepotę? Czy mam tyle pokory, by się do niej przyznać, 
i ufności, by prosić o ratunek? 
 

 
 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową na 
    godz. 16.00, 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. Informuj ę, że z Sakramentami św. będę odwiedzał chorych 10 i 11 kwietnia br. 
    od godz. 10.00. Zgłoszenia przyjmuję po Mszach św., w kancelarii i telefonicznie. 
4. Zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św. i adorację w czwartek 
    3 kwietnia br. o godz. 18.00. 
5. Z racji I pi ątku miesiąca zapraszam do Sakr. Pojedn. od godz. 17.15, a następnie 
    na Drogę Krzy żową i Mszę św. Po Mszy św. spotkanie Kół Żywego Różańca 
    Dziecięcego i Młodzieżowego. 
6. W następną niedzielę, tj. 6 kwietnia br. po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszam 
    dzieci I Komunijne z rodzicami na spotkanie. 
7. Od następnej niedzieli Par. Zespół Caritas rozprowadza palemki. Zebrane ofiary 
    będą przeznaczone dla potrzebujących. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Nikolę Musialik -  niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści.  
 

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
Bartłomiej Sobolewski, kaw. z Rzeczycy i Paulina Szczur, panna z par. tutejszej; 
Michał Banaszczyk, kaw. z Papierni i Joanna Skorupińska, panna z par. tutejszej; 
Zbigniew Skoneczny, kaw. z par. tut. i Marta Michałowska, panna z par. Przemęt. 

 
                                                                              UŚMIECHNIJ SI Ę   
Czy ta kuracja czosnkowa, którą panu zaleciłem pomogła? -pyta lekarz pacjenta.  
- O tak! Straciłem przeszło dwadzieścia kilogramów wagi. I wszystkich przyjaciół... 
 
 

 
 
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  31. 03. 2014 
.............. 
                                                                     WTOREK 01. 04. 2014 
.............. 
                                                          ŚRODA  02. 04. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Janinę w 4 rocz. śmierci, Jana, Henryka i Barbarę Sowików;  
                +Helenę Gwiazdowicz /int. od teściów Pacochów i cr. Pacochów i Rybaków/; 
                +Tadeusza Grzelkę /int. popogrzebowa/; 
                +Janinę Kaczmarską /int. od córki Jadwigi z rodziną/; 
                +Stanisława w 8 rocz. śmierci, Antoninę, Mariana, Tadeusza i Andrzeja 
                  Pawlaków oraz Zygmunta Świderka. 
                                                               CZWARTEK  03. 04. 2014 
18.00 Czcicieli o. Pio. O pokój na świecie /int. K. Ż. Różańca o. Pio/. 
                                                          PIĄTEK  04. 04. 2014 
18.00 Droga Krzyżowa. 
18.30 Za +Józefa Szymczaka. 
                                                  SOBOTA  05. 04. 2014 
………... 
                                                   NIEDZIELA  06. 04. 2014 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława Kępa w 85 rocz. urodzin.  
          Za +Mariannę Bednarek w 34 rocz. śmierci; 
               +Jana i Stanisławę Goleń, dziadków Szymczaków i Goleniów oraz 
                 Zdzisławę Kwiatkowską; 
               +Tadeusza Rosłaniec /int. od brata Jana/; 
               +Józefa Pasika /int. od syna Zbigniewa z rodziną/; 
               +Janinę Kaczmarską /int. od rodziny Przetockich/; 
               +Kazimierę Klamżyńską w 1 rocz. śmierci, cr. Rokickich, Kacprzaków 
                 i Domańskich oraz Kamila Celigowskiego; 
               +Jana Rogulskiego, Zofię i Ignacego oraz Wacława Włostowskich, Halinę 
                 i Wacława Skonecznych oraz cr. Rogulskich; 
               +Józefę Kowalczyk /int. od córki Marysi z rodziną/; 
               +Mieczysława, Janinę, Jana, Elżbietę i Stanisława Żegnałków oraz 
                 małżonków Walczaków; 
               +Józefę i Kazimierza Haraśnych /int. od córki Teresy z mężem/; 
               +Włodzimierza Sobczaka w rocz. śmierci; 
               +cr. Szymańskich i Tworskich, dziadków Gwiazdowiczów oraz Jerzego 
                 Gierańczyka; 
               +Czesława i Zofię Matysiaków, dziadków Klimczaków oraz Zbigniewa,  
                 Józefa i Michalinę Wojtysiów; 
               +Józefa Dąbrowskiego w 3 rocz. śmierci; 
               +Marię i Tadeusza Winiarskich /int. od siostry Zofii z rodziną/; 
               +Walerię w 14 rocz. śmierci i Jana oraz Ewę i Jerzego Dobrowolskich; 
               +Władysława Przybyłka, Janinę i Stefana oraz cr. Musików. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Marcina z racji 17 rocz. ślubu 
                 i ich córek. 
18.00 Za +Marylę i Jana Konarskich oraz Felicjana. 


