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IV Niedziela Wielkiego Postu - 

Laetare 

Ewangelia wg. św. Jana 

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy - 

on czy jego rodzice?» 

Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się 

na nim objawiły sprawy Boże. 

Trzeba 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 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». 

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otwarły?» 

On odpowiedział: «Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł 

do mnie: "Idź do sadzawki Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i 

przejrzałem». 

Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 03. 2017  

18. 00 Za + Kazimierza Wierzbicki w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 28. 03. 2017  
18. 00 Za + Pawła Kiełbasa,synów Antoniego i Pawła, synową Magdalenę, wnuka 

Huberta, zięcia Alfonsa, za ++ z rodz. Kiełbasa - Mrocheń - Niedworok i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z I i II klas Gimnazjum 

 Środa 29. 03. 2017  
18. 00 Za ++ rodz. Jana i Annę Wolny, ich ++ rodziców i rodzeństwo, wnuka 

Tomasza, ++ teściów Józefa i Stefanię Puscz oraz d.op. 

 Czwartek 30. 03. 2017   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + męża Helmuta Piechota, jego rodziców, braci, Pawła i Gertrudę Kornek, 

wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, za ++ z rodz. i pokr. 

9. 30 Droga Krzyżowa (z czytaniem zalecek) 

 Piątek 31. 03. 2017   
17. 30 Droga Krzyżowa (z czytaniem zalecek) 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + męża i ojca Jerzego Okos, jego 

rodziców, rodzeństwo, za + Gerharda Rataj, jego rodziców i za ++ z rodz. 

Tkocz – Czempik 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 1. 04. 2017  - I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokal. Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. Kościoła, Ojca św. i za prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int.Ireny Szablewskiej z ok. 85 r. ur.  

- Dz. błag. do B.Op. MBF. z podz. za łaski, z  pr. o zdrowie i  Boże błog. w 

int. Urszuli z ok. ur., za męża Tadeusza i za dzieci z rodzinami  

- Do św. Judy Tadeusza, św. Ojca Pio o dar potomstwa w pew. int., o Boże 

błogosł. w rodzinie i w int. syna o właściwe wybory  

- Za + syna i brata Karola Smolarz, jego ojca, dziadków i krewnych  

- Za + Marię Walerus, męża Józefa, za ++ z rodzin Kacuba – Walerus i d.op. 

 Niedziela 2. 04. 2017 – V Niedziela Wielkiego Postu  
8. 00 Za ++ Ritę i Tomasza Wolny, ich ++ rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Za + Alojzego Pasoń, za ++ z pokr. z obu str. i d.op. 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Za ++ rodz. Helgę i Alfonsa Szyndler, ++ Annę i Jana Wolny, ich wnuka 

Tomasza, dziadków, krewnych z obu stron i d.op. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną (pierwszą) na spłatę 

obrazu Ostatniej Wieczerzy, znajdującego się w prezbiterium  

2. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział w PRERGRYNACJI KOPII 

OBRAZU MATKI BOSKIEJ OPOLSKIEJ w naszej Parafii, a także za liczny 

udział w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych  

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

przygotowania paschalnego do Wielkanocy  

4. Przyszła kolekta (2 kwietnia) na Diecezję i Seminarium  

5. We  wtorek o 19.00 próba chóru  

6. W sobotę o 12.00 zbiórka ministrantów  

7. Zachęcam do udziału w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach  

8. Do zakrystii można przynosić zalecki za naszych zmarłych, za których będziemy 

się modlili w czasie  Dróg  Krzyżowych 

 

c.d. ewangelii 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». 
Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali 
rodziców tego, który przejrzał; 
i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się 
niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» 
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził 
niewidomy. 
Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. 
Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». 
Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że 
gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. 
Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie». 
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: 
«Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». 
Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem 
niewidomy, a teraz widzę». 
Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» 
Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali.Już wam 
powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie 



zostać Jego uczniami?» 
Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy 
uczniami Mojżesza. 
My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd 
pochodzi». 
Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie 
wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. 
Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest 
czcicielem Boga i pełni Jego wolę. 
Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. 
Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić». 
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. 
A 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». 

Humor 

- Cześć Janusz, co tam? 

- A w porządku, kupiłem auto i wziąłem urlop. 

- O kurde, pozazdrościć! To gdzie się wybierasz na wczasy? 

- Na przegląd, do wydziału komunikacji i do urzędu skarbowego. 

Jedzie dziadek maluchem przez miasto 30 km/h. 200 m przed światłami zapala się 

czerwone. 

Dziadek powoli hamuje. Nagle wyprzedza go beemka z piskiem i staje przed 

maluchem. Dziadek w szoku uderza w tył BMW. Maluch do kasacji, a na BMW 4 

ryski. 

Z auta wysiada dwóch uczesanych na łyso i mówią do dziadka: 

- Co dziadzia, BMW skasowałeś, kasę masz? 

- Nie. 

- A dzieci albo wnuki mają kasę? 

- Mają. 

- To masz tu komóreczkę i dzwoń. 

5 minut później zajeżdżają dwie beemki. Wysiada ośmiu takich jak tamtych dwóch i 

mówią: 

- Co dziadek, przygrzali cofając? 


