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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
Ewangelia wg św. Jana (J 9,1.6-9.13-17.34-38)
„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”.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. On zaś mówił: „To ja
jestem”. Zaprowadzili więc tego człowieka do faryzeuszów. A dnia tego, 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.
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 taką
odpowiedź: „Cały urodziłeś 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 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.”.
Niewidomy rozpoznał Jezusa, a znający jeszcze się nawrócił. Dlaczego się nie
Prawo faryzeusze nie rozpoznali. Czyżby cieszycie?”. Pójście za Jezusem jest
tak łatwo można było rozminąć się z Nim? pójściem w nieznane, pójściem wbrew
No tak, Jezus mówi: „Pozostajecie w utartym schematom. To On prowadzi mnie,
grzechu, ponieważ twierdzicie, że widzicie. nie odwrotnie.
Wypełniacie szabat, jesteście w porządku
PANIE, PROSZĘ CIĘ O DAR ODWAGI.
wobec Prawa, uważacie, że już złapaliście
POMÓŻ MI WYPUŚCIĆ Z RĘKI STERY
Pana Boga za nogi… A jednocześnie nie MOJEGO ŻYCIA I ODDAĆ JE TOBIE. BOJĘ
widzicie, że stał się ewidentny cud: nie
SIĘ. PRZEPROWADŹ MNIE PRZEZ TĘ
tylko niewidomy odzyskał wzrok, ale
NIEPEWNOŚĆ.
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PONIEDZIAŁEK – 31.03.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Hildegardy.
18.00 - Za + babcię Annę Pirlik, + jej męża Jana, ++ rodziców z obu stron, + szwagra Kazimierza
i d. w c.
- Za + męża Henryka Golik z ok. ur. oraz za ++ jego rodziców i teściów i d. w c.
WTOREK – 1.04.2014
7.00 - Za + Gertrudę w kol. rocz. śm, + Mariana i ++ z rodziny.
18.00 - Za + syna Adama, ++ rodziców z rodziny Wilczek i Zdobylak, + Damiana, +siostrę Marię++
2 szwagrów, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + mamę Marię w rocz. śm., + ojca Edmunda oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 2.04.2014
7.00 - Za ++ rodziców Antoniego i Helenę, ++ teściów Feliksa i Mariannę.
- Za Jana Gruszka, matkę Amelię, ojca Alfreda, siostrę Erykę i ++ z rodziny Gruszka,
Warzecha i Ślisz.
8.00 - Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 - Msz św. ku czci bł. Jana Pawła II za wszystkich czcicieli.
- Za + ojca Eryka Marek, ++ dziadków Jadwigę i Ottona Marek, Marię i Nikodema Mokwa
oraz za ++ z rodziny oraz o błog. Boże w rodzinie.
I CZWARTEK miesiąca – 3.04.2014
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + Jerzego Wyspiańskiego w 1 rocz. śm.
18.00 - Za ++ rodziców Karola i Magdalenę, Bronisława i Martę, + męża Rajnharda i ++ z rodziny
i pokrew.
- Za + siostrę Hildegardę w 5 rocz. śm., ++ rodziców i ++ z całej rodziny.
I PIĄTEK miesiąca – 4.04.2014
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za ++ rodziców Elżbietę i Stefana Walczak, ++ dziadków oraz o błog. Boże w rodzinie
Krystyny i Henryka oraz syna Andrzeja.
18.00 - Za + Franciszka Rogala, + siostrę Mariannę, ++ z pokrew. z obu stron.
- Za ++ Lidię i Oswalda Hałacz i ++ rodziców Widryński i Hałacz.
I SOBOTA miesiąca – 5.04.2014
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Za + brata Jerzego w rocz. śm.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Alojzego w kol. rocz. śm., ++ dziadków oraz d. w c.
- Za + mamę, żonę, babcię Genowefę Florek w 4 rocz. śm. oraz ++ z rodziny Florek i
Kuczyński.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6.04.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 - Za + męża Mikołaja Łęgowego w 13 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + męża Tadeusza Marciniak w 4 rocz. śm. i ++ z rodziny Maciniak i Musielak.
10.00 - Za + mamę Janinę, + ojca Józefa i ++ z rodziny Angielskich, Sienkiewicz, Titz i Ciuchak.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur. Patryka z prośbą o dary Ducha Świętego i błog.
Boże w rodzinie.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Alicji z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za ++ rodziców i teściów Helenę i Władysława Hajda, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
12.15 - chrzest: Magdalena Aleksandra Maślanka.
15.00 - Za + córkę, żonę, mamę i babcię Danielę Lesiewicz z ok. ur.
- Za + męża Wiesława Kaniak, ++ rodziców Anielę i Władysława, siostrę Marię, brata
Stanisława i + kuzyna Mariana.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Radości.

O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę 2 kwietnia mija 9. rocznica śmierci Ojca św. Jana Pawła II. O godz.

18.00 Msza św. ku czci błog. Jana Pawła II w int. wszystkich czcicieli. Po Mszy św.
nastąpi uczczenie relikwii Błogosławionego Papieża.
♦ W środę o godz. 8.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
♦ I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i

Kapłaństwa. O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby
Bożej. O godz. 17.30 nabożeństwo i modlitwy o powołania. Spowiedź od godz.
17.00 do 18.00.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00

Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i
budowniczych naszego kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i
adoracja w ciszy do godz. 17.00. O godz. 17.00 – Droga Krzyżowa, zapraszamy
młodzież i dorosłych. Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. O godz. 6.30 Różaniec

wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Matki Bożej i członków
Żywego Różańca oraz nabożeństwo I Soboty miesiąca z rozważaniem tajemnicy
różańcowej.
♦ Odwiedziny chorych w domach będą w sobotę 12 kwietnia.
♦ W sobotę 5 kwietnia o godz. 16.00 spotkanie rodziców i dzieci komunijnych w

ramach przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi sakramentalnej. Po spotkaniu
będzie odbiór szat liturgicznych do I Komunii św.
♦ W niedzielę 6 kwietnia o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne dla uczestników

pielgrzymki do Rzymu z przedstawicielem biura podróży, obecność obowiązkowa.
♦ Już w przyszłą niedzielę przed kościołem będzie możliwość nabycia palm, a w

Niedzielę Palmową dodatkowo będą palmy i baranki wielkanocne.
Rozprowadzaniem zajmuje się wspólnota Dzieci Maryi, która patronuje całej akcji.
♦ Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym. W

ofercie są do nabycia: świece wielkanocne, kartki świąteczne, książki, Pismo św.,
obrazki religijne, różańce i bogaty wybór pamiątek religijnych.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za

złożone ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji.
♦ Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na świąteczną pomoc dla

najuboższych.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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Czyż i my jesteśmy niewidomi?
Niewidomi z kart Ewangelii… jednych życie takimi uczyniło,
życie pod rażącym słońcem, wśród licznych insektów, w złych
warunkach higienicznych. Inni - niewidomi od urodzenia i
towarzyszące zapewne im samym i świadkom ich ułomności
pytanie: dlaczego? kto zawinił? Dzisiejsza scena uzdrowienia
niewidomego od urodzenia zdaje się raczej odpowiadać na pytanie:
po co…? Czy każdej ludzkiej nędzy może towarzyszyć przekonanie, że może ona, choć
na różne sposoby, być objawieniem mocy Bożej? Na kartach Ewangelii znajdujemy opis
uzdrowień dwóch par niewidomych (Mt 9 i Mt 20), uzdrowienia Bartymeusza (Mk10),
niewidomego w Betsaidzie (Mk 8) i niewidomego od urodzenia z dzisiejszego czytania (J
9). Czy opis przejrzenia tych osób to nie opis drogi naszej wiary?
Najlepiej zdaje się to ilustrować opis uzdrowionego w Betsaidzie. Odzyskanie
wzroku to proces, przebiegający etapami, kolejny etap to inna ostrość, inna jakość
widzenia…. Niewidomy od urodzenia przebywa nie tylko proces odzyskania, właściwie
uzyskania wzroku… On nawet nie wie, co traci, jakie widoki mogą być jego udziałem, na
dobrą sprawę wie, że prosi o godne, normalne życie… Jezus leczy go tym, co ma „pod
ręką” – śliną, błotem...
Czy naszą bolączką nie jest często to, że pragniemy wyszukanych środków…
porywających kaznodziejów, wyrozumiałych spowiedników, poruszających sumieniami
rekolekcji… odległych pustyni?; czy nie zapominamy, że to On sam leczy, a modlitwę,
pokutę mamy… zawsze „pod ręką”? Niewidomy przebywa ogromna drogę wiary odkrywa w Jezusie kolejno człowieka, proroka, Syna Człowieczego; podobny proces w
czytaniach z ubiegłej niedzieli był udziałem Samarytanki. Czy nie takie są właśnie etapy
naszej fascynacji Jezusem, naszego pójścia za Nim?
W tych wydarzeniach jeszcze jedno może zdumiewać i szokować. Uzdrowienie
dzieje się pośród licznego tłumu a… jego wynik odsuwa praktycznie wszystkich.
Rodziców ze strachu, tłum dzieli się i woli spekulować co się stało i czy… właściwie się
stało, wydarzenie budzi sprzeciw faryzeuszy. Odwaga, determinacja i logika
uzdrowionego rzuca jedyne światło na tą scenę: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy
nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie
wysłuchuje, natomiast Bóg 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”. Czy ceną uzdrowienia,
przejrzenia może być samotność? Czy często nie żywimy właśnie takich, uzasadnionych
zresztą, obaw? Dlaczego Bóg pozwala by ślepi byli dalej przewodnikami ludu? Na ich
oczach czyni znaki, wytyka błędy… I sam leczy, On prawdziwy Pasterz. Biblia hamuje
nasze oceny - „nie tak bowiem człowiek widzi" i daje nam świadomość większej niż
nasza, Bożej wszechwiedzy i wnikliwości, sięgającej serca; ale i rodzi pewną bojaźń.
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