
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Namaszczenie Dawida na króla  

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. 

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem, † 
niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych 
pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził przez ciemną 
dolinę,  
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją 
pociechą. 
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Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus  

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». 

Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Chwała Tobie,  Królu wieków 
Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło 
życia. 

Chwała Tobie, Królu wieków 
 

EWANGELIA 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

 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. 

Oto Słowo Pańskie. 
 
Sł. Boży   FRANCISZEK BLACHNICKI  

,,Jezus przechodząc ujrzał człowieka 
niewidomego od urodzenia''. To stwierdzenie 
dotyczy nie tylko tego epizodu. To jest 
wypowiedź o znaczeniu powszechnym. Jezus 
spotkał człowieka niewidomego od 
urodzenia. Każdy z nas był albo jeszcze jest 
tym człowiekiem. I każdy z nas spotkał albo 
spotka Jezusa, który ma przywrócić mu 
wzrok. To nie jest przenośnia, to jest prawda, 
to jest rzeczywistość. ,,Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, przyszła 
na świat''. W życiu każdego człowieka, albo 
już zaistniał albo zaistnieje ten moment, 
kiedy spotka się jako człowiek niewidomy z 
Chrystusem, który otworzy mu oczy. I to jest 
moment najważniejszy w życiu. Darowanie 
wzroku już się dokonało, ale ono się jeszcze 
dokona, dlatego że otwieranie oczu 
niewidomym dokonuje się kilka razy w 
życiu. Ostatecznie dokona się w chwili, kiedy 
przejdziemy z ciemności tego życia do 
światłości wiekuistej. Aby zrozumieć, na 
czym polega otwarcie oczu przez Jezusa, 
musimy zrozumieć, na czym polega nasza 
ślepota.  
Nasza duchowa ślepota jest nieuchronna, 
każdy z nas jest dotknięty grzechem. 
Grzech w Piśmie św. jest nazywany 
ciemnością, ślepotą. Każdy z nas nosi w 
sobie skutki grzechu, dlatego jest ślepy, 
niewidomy. Nasza ślepota jest podwójna. 
Najpierw nie potrafimy dostrzec tego 
światła, którym jest Bóg, którym jest Jezus 
Chrystus. Dostrzegamy tylko to, co potrafią 
uchwycić zmysły. Tymczasem musimy 
przeniknąć przez zasłonę tego świata, żeby 
zobaczyć światłość prawdziwą, jaką jest 
Bóg. Wielu ludzi spotyka Chrystusa, ale 
nie rozpoznaje w Nim Boga. To jest 
ślepota niewiary. 

 Jest jeszcze drugi rodzaj ślepoty: nie 
potrafimy siebie samych zobaczyć w 
świetle. Nikt nie potrafi poznać siebie w 
całej prawdzie. Przeważnie tworzymy w 
swojej duszy jakiś obraz siebie i nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest 
obraz fałszywy, że to jest fikcja, że to jest 
kłamstwo. Nie jesteśmy tymi, za kogo się 
uważamy. Bardzo często ktoś nas z tego 
błędu wyprowadza. Nam się wydaje, że 
jesteśmy mądrzy, a on nam udowadnia, że 
jesteśmy głupi... Wyobrażamy sobie, że 
jesteśmy piękni, a ktoś nam powie prawdę, 
że jesteśmy brzydcy. Ale to są tylko 
zewnętrzne fakty. W gruncie rzeczy nasza 
ślepota sięga o wiele głębiej. Każdy z nas 
nosi jakiś wypieszczony przez siebie obraz 
samego siebie i tworzymy według 
własnego upodobania. Często stajemy 
jednak wobec prawdy o sobie. Nie 
potrafimy siebie znieść. I dlatego, że nie 
potrafimy znieść prawdy o sobie, znowu 
uciekamy się do fikcji, do marzenia, do 
kłamstwa o sobie. Naprawdę zaś jesteśmy 
tym, czym jesteśmy w oczach Boga. 
 Od jednej i od drugiej ślepoty (jedna od 
drugiej jest zależna) może nas uwolnić 
światłość Boga. Grzech nam jednak nie 
pozwala poznać światłości Boga. Z drugiej 
strony, to że nie możemy poznać Boga, nie 
pozwala nam poznać i siebie. Jest to jakieś 
błędne koło. Tylko On, nasz Zbawiciel 
może nas z tego położenia wybawić. 
Ewangelia bardzo często opisuje 
uzdrowienie niewidomego przez 
Chrystusa. Ten cud, tak często spełniany, 
jest znakiem. Ten znak nam mówi, kim 
Chrystus jest dla nas. ,,Ja jestem 
światłością świata''. On jeden rozprasza 
mroki i ciemności. On jeden jest 
światłością, bez której nie możemy poznać 
siebie. 
Bóg jest bardzo blisko. Dzieli nas od Niego 
odległość tylko jednej modlitwy. Jest tylko 
jedna modlitwa zbliżająca do Boga: 
,,Przyjdź, Panie Jezu''. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV Niedziela Wielkiego Postu  

22 marca 2020 r. 
 

1.We środę Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Jest to dzień świętości życia. 
Msze św. w naszym kościele o godz. 6:30, 
7:00, 8:00 oraz o godz. 18:00 i 19:00. Dwie 
Msze św. będą dodatkowo, aby większa ilość 
(maksymalnie 50 osób na każdej Mszy św.) 
mogła przyjść w to święto na Mszę św.  
Przy drzwiach Kościoła i w kaplicy adoracji 
można pobrać deklaracje przystąpienia do 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. To zobowiązanie do modlitwy 
jedną tajemnicą różańca przez 9 miesięcy dla 
ratowania zagrożonego życia dziecka 
poczętego, w myśl prawdy, że kto ratuje 
jedno ludzkie istnienie ratuje cały świat. 
Wypełnioną deklarację włóżmy do opisanej 
skrzynki w Kościele i zaniesiemy jako dar 
ołtarza 25 marca w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego na Mszy świętej o 
godz.18.00.  

2. W sobotę 28 marca po Mszy św. 
wieczornej będzie nabożeństwo  ku czci św. 
Charbela. Prośby to tego Świętego będzie 
można składać do skrzynki na końcu 
kościoła. 

3. W związku z nadzwyczajną sytuacją, w 
której znalazła się nasza Ojczyzna i cała 
Europa, w naszym życiu zachodzą nagłe 
zmiany, wymuszone troską o zdrowie 
publiczne. Chyba nigdy dotąd w historii 
świata nie zdarzyło się, aby w tak wielu 
miejscach naraz miliony katolików z 
powodów sanitarnych nie mogły 
uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej. 

Dyspensa biskupa od obowiązku udziału w 
niedzielnej Mszy św. nie oznacza, że nie 
możemy przyjść na Mszę św. np. w dzień 
powszedni. Chodzi o to, byśmy nie 
przyzwyczajali się do życia bez Mszy św. jak 
to jest w zwyczaju pogan, nie znających 
jeszcze Chrystusa. Kto obawia się o swoje 
zdrowie i pozostaje w domu niech duchowo 
łączy się w modlitwie i przyjmie duchową 
Komunię św. To ćwiczenie duchowne polega 
na tym, że w czasie modlitwy wyobrażamy 
sobie, że jesteśmy w kościele i podchodzimy 
do ołtarza i przyjmujemy do serca 
Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa. 
Następnie odmawiamy modlitwy 
dziękczynienia po Komunii św.  Jedną z form 
takiej modlitwy jest święte milczenie w 
obecności Boga. Nie trzeba wtedy 
wypowiadać żadnych słów, ale trwać w 
miłosnym milczeniu. Możemy powtarzać 
słowa: „Jezu kocham Ciebie”, „Jezu ufam 
Tobie” albo „Jezu Synu Boga żywego, zmiłuj 
się nade mną grzesznikiem” albo jakąś inną 
modlitwę. 

4. Spowiedź w naszym kościele bez zmian: 
w dni powszednie od godz. 6:30 – 7:15 oraz 
od 17: 45 – 18:20; 
w niedziele i święta nakazane: dwadzieścia 
minut przed Mszą św. 

5. Nabożeństwa wielkopostne w naszym 
kościele: Droga krzyżowa w każdy piątek 

o godz. 8:00, 16:00 (dla dzieci) o 17:00 i 
19:00 dla młodzieży i dorosłych.  Gorzkie 
żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 
godz. 18:00. 

5. Dzisiaj po Mszach św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu.  
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