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IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
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 Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył 

się i wrócił, widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest 

ten, który siedzi i żebrze?» 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: «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 powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do 

niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: 

«To prorok». 

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I 

wyrzucili go precz. 

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. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 23. 03. 2020  

18. 00 Za + brata Józefa Okos w I r. śm., za rodz., braci i całą rodzinę 

 Wtorek 24. 03. 2020 – Narodowy Dzień Życia 

18. 00 Za ++ Józefa i Irmegardę Sznajder i pokr. z obu str. 

 Środa 25. 03. 2020 – Zxwiastowanie Pańskie - Uroczystość 
7. 00 Za + Zbigniewa Szymański w 30 dz. po śm., za ++ rodz. Franciszkę i 

Stanisława Szymański 

9. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int. naszych Niewiast   

18. 00 Za + męża i ojca Jerzego Okos, rodziców i rodzeństwo, za + Gerharda Rataj, 

jego ++ rodziców oraz za ++ z rodz. Tkocz - Czempik 

 Czwartek 26. 03. 2020  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Intencja wolna 

9. 30 DROGA  KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 27. 03. 2020  
17. 00 DROGA  KRZYŻOWA Z  UDZIAŁEM  DZIECI I MŁODZIEŻY (z 

czytaniem zalecek) 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEZOWA: Za + matkę Genowefę  

Koperską w rocznicę śmierci i za + męża Teodora 

 Sobota 28. 03. 2020  
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ Józefa Bachan, Anielę Stokłosa, Martę i Stanisława Smolin oraz brata 

Jerzego a także za siostrę Annę Kubik w I r. śm.  

- Za ++Alfonsa i Różę Ochota, za + syna Ryszarda, za ++ z rodz. Ochota - 

Witek, pokr. i d.op.  

- Za + Wacława Kabata w 30 dz. po śm.  

- Za + Pawła Piechota, jego ++ rodziców, braci i szwagrów, za ++ rodz. 

Wincentego i Julię Jańcik, za + brata, bratową i szwagra, za +|+ z rodz. 

Piechota - Jańcik i d.op. 

 Niedziela 29. 03. 2020 – V Niedziela Wielkiego Postu 
8. 00 Za + Jerzego Kondziela, żonę Apolonię, syna Zygmunta oraz za ++ krewnych 

i za ++ Kapłanów 

10. 30 - Za + Łucję Grüner, córkę Urszulę, braci, rodziców i d.op.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Jana Khepler, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za ++ Jadwigę i Bernharda Laxy, syna Rajmunda, za ++ z rodz. Matejka – 

Laxy i za całe pokr.  



Pozostałe ogłoszenia 

1. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali  

2. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare  zwiastuje połowę okresu 

przygotowania paschalnego do Wielkanocy  

3. W niedzielę (29 III) comiesięczna kolekta parafialna na opał w naszym kościele. 

Poprzednia (pierwsza) na ten cel była w grudniu  

4. W środę Uroczystość Zwiastowania  Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i 

18.00  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów  

6. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i 

konserwację  zabytków sakralnych W V Niedzielę Wielkiego Postu (29.03) 

spotkanie Biskupa Opolskiego z małżonkami w  kryzysie – katedra godz. 14.00 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego 

Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». 

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego 

pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 

wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, 

bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił 

Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał 

Pan». 

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał 

jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po 

niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie». 

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. 

Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go 

pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 
Bracia: 

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak 

dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, 

i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach 

ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich 

dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są 

piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest 

światłem. Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje 

ci Chrystus». 



Patron tygodnia: św. Katarzyna Szwedzka 

Św. Katarzyna Szwedzka, księżniczka, zakonnica (1330-1380) urodziła się 

w 1330 r. jako druga córka św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona. w dzieciństwie 

oddano ją do internatu cystersek w Riseberg, gdzie otrzymała pełne wykształcenie 

i religijne wychowanie. Po wyjściu z klasztoru została wydana za szlachetnego 

rycerza, Edgarda z Kyren. Oboje złożyli ślub dozgonnej czystości. W roku 1350 św. 

Katarzyna udała się wraz z matką, św. Brygidą, do Rzymu z okazji roku 

jubileuszowego dla zyskania odpustu zupełnego. Podczas pielgrzymowania otrzymała 

wiadomość o śmierci męża. Pozostała więc z matką w Rzymie, oddana dziełom 

pobożnym i miłosiernym. Przez 25 lat pomagała także św. Brygidzie w założeniu 

i utrwaleniu nowej rodziny zakonnej, brygidek. z matką odbywała równocześnie 

pielgrzymki do różnych miejsc świętych. w roku 1373 na jej ręku pożegnała życie 

doczesne dla wiecznego św. Brygida, wyczerpana bardzo nużącą pielgrzymką do 

Ziemi Świętej. Kiedy Katarzyna wiozła relikwie matki do Szwecji, przejeżdżała także 

przez polskie Pomorze. W 1375 roku Katarzyna wstąpiła do klasztoru brygidek 

w Vadstena, dokąd złożyła relikwie św. Brygidy. Dla niewiadomych przyczyn 

niebawem opuściła jednak ten klasztor i powróciła do Rzymu. Zamieszkała w tym 

samym domu, w którym przedtem mieszkała z matką. Równocześnie podjęła starania 

o jej kanonizację. Nie doczekała się jej wprawdzie, ale nastąpiła ona niedługo po jej 

śmierci, bo w roku 1391. Niemniej żarliwie zabiegała Katarzyna o zatwierdzenie 

zakonu brygidek. Doczekała się tego, gdy papież Urban VI wydał w tej sprawie dekret 

w 1378 roku. Tymczasem klasztor w Vadstena, pozbawiony energicznego 

kierownictwa, zaczął się chylić ku upadkowi. Katarzyna powróciła więc do Szwecji, 

by ponownie stanąć na jego czele. Niestety, wkrótce po jej przybyciu, 24 marca 1380 

r. zabrała ją z ziemi nagła śmierć. Według podania Katarzyna miała ocalić swoimi 

modłami Rzym w czasie gwałtownego wylewu rzeki Tybr. Legenda ta jest 

przedstawiona plastycznie na ścianie kaplicy-domu, który Katarzyna przez szereg lat 

zamieszkiwała z matką i później sama. Liczne łaski, jakie wierni otrzymali na grobie 

św. Katarzyny w Vadstena, skłoniły naród szwedzki do starania się o jej kanonizację. 

Przejście Szwecji na protestantyzm przerwało te starania. Kult ostatecznie zatwierdził 

papież Innocenty VIII, kiedy zezwolił na uroczyste przeniesienie relikwii Katarzyny 1 

sierpnia 1489 roku. Kiedy nastał protestantyzm, zaczęto niszczyć ślady katolicyzmu 

i wówczas zaginęły bezpowrotnie relikwie św. Katarzyny. Obecnie (od roku 1895) 

dom św. Brygidy i św. Katarzyny w Rzymie jest w posiadaniu karmelitanek. 

Katarzyna jest patronką Szwecji, a także ludzi dotkniętych niepowodzeniami. 

W IKONOGRAFII święta ukazywana jest z kielichem w dłoni. 


