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NIEDZIELNA EWANGELIA 
  

Jezus, przechodząc, 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 otworzyły?" 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". 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, 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 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, to nie wiemy, skąd pochodzi". Na to odpowiedział im ów człowiek: "W tym wszystkim 

dziwne jest to, 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 uczynić". 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, żeby 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".            (J 9, 1-41) 
 

 

 

 ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII 
 

 Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu — nazywaną niedzielą “Radujcie się” — 

cała liturgia zaprasza nas do doświadczenia pełni szczęścia, wielkiej radości 

z nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. 

Niewidomy od urodzenia doświadczył ogromnego szczęścia dzięki Jezusowi, który 

przywrócił mu wzrok i dał duchowe światło. Niewidomy uwierzył i przyjął światło Chrystusa. 

Natomiast faryzeusze, przekonani o swojej mądrości i światłości, pozostali niewidomi przez 

swoją zatwardziałość serca i grzechy. Istotnie, «Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że 

przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał » (J 9,18). 

Jak bardzo jest nam potrzebne światło Chrystusa by móc widzieć rzeczywistość w jej 

prawdziwym wymiarze! Bez światła wiary bylibyśmy praktycznie ślepi. Otrzymaliśmy 

światło Jezusa i potrzeba by całe nasze życie było rozświetlone tym światłem. Co więcej, to 

światło powinno rozbłysnąć świętością naszego życia przyciągając w ten sposób tych, którzy 

go jeszcze nie poznali. To wszystko oznacza konieczność nawrócenia i wzrastania w miłości. 

Szczególnie w czasie Wielkiego Postu i w tym ostatnim jego etapie. Św. Leon Wielki nam 

mówi: «Chociaż dla praktykowania cnoty miłości każdy czas jest odpowiedni, to jednak 

obecne dni zachęcają nas do tego w sposób szczególny». 

Jest tylko jedna rzecz, która może nas oddalić od światła i radości którą nam daje Jezus 

Chrystus, a tą rzeczą jest grzech, chęć życia z dala od światła Pana. Niestety wielu z nas –  

a czasem i my sami – podążamy tą mroczną drogą tracąc światło i pokój. Św. Augustyn, na 

podstawie własnego doświadczenia, twierdził, że nie ma większego nieszczęścia niż radość 

tych, którzy grzeszą. 

Wielkanoc się zbliża i Pan chce nam dać pełną radość ze Zmartwychwstania. Bądźmy 

gotowi ją przyjąć i świętować. «Idź, obmyj się» (J 9,7), mówi nam Jezus… Obmyjmy się więc 

w oczyszczających wodach Sakramentu Pokuty! Tam znajdziemy światło i radość 

i przygotujemy się w najlepszy sposób na Święta Wielkiej Nocy. 
    



INTENCJE MSZALNE 
  

 

19.03.2023 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Laetare 

7:30  Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za + męża Ernesta Nawrath, ++ rodziców z obu stron 

11:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Alfreda Skowronek, ++ dziadków Bertę i Alfonsa Kowolik 

 i ++ z pokrewieństwa. 

  - CHRZEST: Kacper Skoludek 

14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
 

 

20.03.2023 PONIEDZIAŁEK, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 

18:00 Za + Leonarda Skandy (Msza św. ofiarowana od sąsiadów). 
 

  

21.03.2023 WTOREK 

18:00 Msza Święta Zbiorowa:   

1) Za + matkę Otylię Lubicką w 2. rocznicę śmierci, + ojca Henryka Lubickiego  

w 21 rocznicę śmierci, + brata Kazimierza i ++ z rodzin Szeliga i Janik.  

2) Za + Bernarda Tomanek w 30. dzień po śmierci.  

3) Za + męża, ++ 2. synów, ++ rodziców i teściów, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze 

w czyśćcu cierpiące.  

4) Za + Jana Wolny (Msza ofiarowana od sąsiadów).  

5) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP i św. Jadwigi prosząc  

o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.  

6) Za + Ignacego Piowczyk w 18. rocznicę śmierci, + jego żonę Otylię, + syna 

Świętosłwa, + męża Alojzego, ++ dziadków  z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze 

w czyśćcu cierpiące.  

7) Za + ojca Jerzego w 20. rocznicę śmierci oraz za ++ dziadków i ++ pokrewieństwa.  

8) Za ++ Gintera i Jerzego Josch, ++ rodziców Otylię i Jana Kirszniok oraz  

za ++ z pokrewieństwa z obu stron. 
 

 

22.03.2023 ŚRODA 

18:00 Msza Święta Szkolna: Za + Zofię Boczar w 30. dzień po śmierci. 

  - DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI 
  
 

23.03.2023 CZWARTEK 

8:00  Za ++ Dietera, rodziców, dziadków, + kuzynów Wernera, Joachima, Rugeniusza,  

++ księży Andrzeja i Kazimierza i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

  

24.03.2023 PIĄTEK 

18:00 Za + Teresę Wienchol w 3. rocznicę śmierci    

- DROGA KRZYŻOWA 
  

 

25.03.2023 SOBOTA, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

8:00  W intencji parafian 

18:00 Za ++ Jacka i Marię Plichta, + męża Engelharda, ++ rodziców Marię i Jerzego Plichta, 

+ siostrę Elżbietę, ++ szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

 

 

 

 

   



26.03.2023 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – REKOLEKCJE PARAFIALNE 

7:30  Godzinki ku czci NMP   

8:00 Za ++ Magdalenę i Herberta Pudło, rodziców Ignacego i Annę Czaja, Pawła i Jadwigę 

Pudlo oraz ++ sąsiadów z ul. Dolnej ze Świętoszowic 

11:00 Za + męża Gerarda, ++ rodziców Szlosarek i Dudek, ++ 3. siostry, + brata, 3. szwagrów, 

++ dziadków, z pokrewieństwa i sąsiadów. 

14:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

19.03.2023 
  

• Dziś na godzinę 14:15 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
  

• W zeszłym tygodniu podczas zbiórki do puszek na Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Rusinowicach udało się nam 

uzbierać 1806 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
  

• W poniedziałek będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.  
 

• Także w poniedziałek o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie dla Marianek. 
  

• W środę zapraszam wszystkie dzieci na Mszę Świętą Szkolną i Drogę Krzyżową. 
  

• W piątek po Mszy Świętej Droga Krzyżowa dla wszystkich, zachęcam do udziału. 
  

• W sobotę będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu 

dodatkowa Msza Święta o godzinie 8:00. 
  

• W przyszłą niedzielę rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Msze Święte 

z naukami rekolekcyjnymi jak w każdą niedzielę. Plan na kolejne dni rekolekcji zostanie 

podany w przyszłym tygodniu. Zachęcam do uczestnictwa i zarezerwowania sobie tego 

czasu. Rekolekcje będzie prowadzić ks. Lotar Rafał Czora. 
  

• Caritas diecezjalna przygotowała, jak co roku, świece na stół wielkanocny, tzw. 

„paschaliki”. Duża świeca w cenie 13 zł, mała 8 zł. Zachęcam do włączenia się w to 

dzieło charytatywne. 
  

• Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego, w którym dziś m.in. kolejna część 

wielkopostnego cyklu rekolekcyjnego, a także o fałszerstwach i manipulacjach wokół 

świętości Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 16:00 – 17:00 oraz czwartek 9.00 - 9.30 

tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 

Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 

CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: Bank PEKAO S.A Nr rach.: 15 1240 1343 1111 0000 2359 2502 


