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Pierwsze czytanie

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a

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 przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił:
Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani
na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi,
bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na 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.
Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

Ef 5,8-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Niegdyś bowiem 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 czynach ciemności,
a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu,
wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy 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.
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Ewangelia

J 9,1-41

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego
zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus
odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły
sprawy Boże. Potrzeba 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? On 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 powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o
Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie
wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i
wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym
urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz
syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu
otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi 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: Daj 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. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go
zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, 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 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. 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. Jezus rzekł:
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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.
Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
„Kto zgrzeszył” nie jest pytaniem właściwym. Kwestia winy w cierpieniu jest drugorzędna. Istotne jest, że
przez cierpienie „objawiają się sprawy Boże”. Właściwe pytanie powinno brzmieć: „Jaki sens ma moje
cierpienie?” Co Bóg chce mi przez nie powiedzieć? Na co zwrócić uwagę? Najbardziej adekwatną
odpowiedzią Boga na ludzkie pytania o sens cierpienia jest cierpienie, męka i śmierć Jezusa, Syna Bożego.
Bóg zamiast usunąć cierpienie z ziemi, sam je podjął. „Bóg nie przyszedł, aby wyjaśnić cierpienie, przyszedł,
aby napełnić je swoją obecnością” (Paul Claudel). Zło i cierpienie jest nie tylko dramatem człowieka, ale
również Boga. Ostatecznie cierpienie może pokonać tylko miłość. Miłość nadaje sens wszystkiemu i pozwala
znosić najcięższe trudy. Dramat człowieka nie polega na tym, że cierpi, ale na tym, że jest to cierpienie
zmarnowane, niepotrzebne, odrzucone. Gdy brakuje miłości jako sensu cierpienia, staje się ono niemożliwe
do udźwignięcia. Dzisiejsza Ewangelia wskazuje na bolesne cierpienie, jakim jest ślepota. Życie w ciemności
jest zamknięciem na prawdę o sobie i życiem w iluzjach. Jest brakiem zgody na swoje „ciemne plamy” –
słabości, błędy, grzechy. Tworzenie nierealistycznego, zbyt wyidealizowanego obrazu siebie prowadzi do
pychy. Prawdziwe przejrzenie jest możliwe w wierze, w spotkaniu z Jezusem – Światłością świata. Jezus
otwiera oczy i objawia prawdę. Czyni to stopniowo, jak w czasie uzdrowienia człowieka niewidomego od
urodzenia. Najpierw czyni błoto, mieszając ziemię ze śliną i nakłada na oczy. Przypomina w ten sposób nasz
związek z ziemią: „prochem jesteś i w proch się obrócisz”(Rdz 3, 19). Następnie każe się obmyć w sadzawce
Siloe, czyli „Posłany”. Sadzawką Siloe jest sam Jezus. Syn Boży posłany przez Ojca jest źródłem życia i
miłości. Aby przejrzeć trzeba pogodzić się ze swoją ziemskością i zanurzyć w miłości Jezusa. Kościół
starożytny nazywał sakrament chrztu „oświeceniem”. Spotkanie z Chrystusem w czasie chrztu otwiera oczy,
oświeca i wprowadza w duchową rzeczywistość – w intymną więź z Bogiem. Wiara to nowy sposób widzenia.
Poprzez nią odkrywamy Boga we wszystkim – w stworzeniach, w ludziach, w nas samych, w zdarzeniach
naszego życia.
W czym przejawia się moja ślepota? Jakie sprawy w moim życiu wymagają przejrzenia, uzdrowienia i
dotyku miłości Jezusa? Co już zostało uzdrowione pod wpływem wiary?

Czytania na każdy dzień tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie

Iz 65, 17-21

Ewangelia J 4, 43-54

Wtorek

1 czytanie

Ez 47, 1-9.12

Ewangelia J 5, 1-16

Środa

1 czytanie

Iz 49, 8-15

Ewangelia J 5, 17-30

Czwartek

1 czytanie

Wj 32, 7-14

Ewangelia J 5, 31-47

Piątek

1 czytanie

Mdr 2, 1a.12-22

Ewangelia J 7, 1-2.10.25-30

Sobota

1 czytanie

J 11, 18-20

Ewangelia J 7, 40-53
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Ogłoszenia parafialne
1. Dziś rozpoczynamy w naszym sanktuarium rekolekcje. Prowadzi je ks. Krzysztof Kralka – pallotyn,
Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie oraz dwaj alumni. Program rekolekcji dotarł do
naszych domów, jest na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń. W dniu dzisiejszym i
jutro nie będzie spowiedzi byśmy wsłuchując się w nauki rekolekcyjne mogli przez dobrze
przygotowany rachunek sumienia przeżyć owocnie nasze pojednanie. Czas spowiedzi to wtorek i środa
od 7.30 do 12.00 oraz od 15.30 do 19.30. W środę o godz. 18.00 będzie Msza św. z modlitwą o
uzdrowienie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do skorzystania z tego czasu łaski i zachęcamy do
modlitwy w intencji rekolekcji.
2. Jutro przed południem kapłani odwiedzą chorych w domach. Prosimy o zgłaszanie dziś w zakrystii.
Jednocześnie przypominamy, że dzięki obecności szafarzy nadzwyczajnych w naszej parafii jest
możliwość zanoszenia Komunii św. do domu chorego w niedzielę. Prosimy o zgłoszenie takiej
potrzeby w zakrystii czy kancelarii.
3. W tym tygodniu wypada Pierwsza Sobota Miesiąca. Nabożeństwo o godz. 7.30, różaniec, o godz.
8.00 Msza św. po Eucharystii wystawienie Najświętszego Sakramentu i 15 minutowe rozważanie
jednej z tajemnic różańca. Zapraszamy.
4. Wieczorem modlitwa uwielbienia. Początek Msza św. o godz. 18.00. Zapraszamy.
5. W przyszłą niedzielę spotkanie formacyjne Rodziny Żywego Różańca.
6. Za tydzień podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość wprowadzenia nowych
ministrantów.
7. Również w przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w Domu Pielgrzyma spotkanie Rady Parafialnej.
8. Od 3 kwietnia przez 10 tygodni zawsze w poniedziałek o godz. 19.00 zapraszamy do bazyliki na
Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca. Serdecznie
zachęcamy.
9. Dzisiejsza taca w całości przeznaczona jest na prace remontowo-budowlane prowadzone przy naszym
sanktuarium. Przed kilkoma dniami zakończono remont ostatniej Sali w podcieniach oraz wyposażono
nowe miejsce apostolstwa i parafialnej kawiarenki, które będzie mieściło się w Sali nr 1 w podcieniach.
Bóg zapłać wszystkim za modlitwę i ofiary składane na tacę, indywidualnie czy na konto parafii.
Przypominamy, że każdej środy o godz. 18.00 przed Matką Bożą modlimy się za wszystkich
dobroczyńców naszego sanktuarium.
10. Dzisiaj też przed bazyliką młodzież z oazy rozprowadza palmy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony
jest na wakacyjne rekolekcje dla młodzieży.
11. Przy parafii udzielane są nieodpłatnie korepetycje z matematyki, języka polskiego, języka
niemieckiego, a w ostatnim czasie pojawia się możliwość korepetycji z chemii. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii.
12. Wyobraźnia miłosierdzia ma różne oblicza. Zbieramy już 5 kontener makulatury, z którego
otrzymaliśmy 6 tys. zł. Mieszkańcy miasta przywożą indywidualnie, ale też parafia zbiera z różnych
punktach w mieście. W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo „Melix” z ulicy Kolejowej zaoferowało
nieodpłatnie paliwo na ten cel. Bóg zapłać.
13. Również jest ogromna potrzeba nowych osób do służby Parafialnego Zespołu Caritas. Serdecznie
zapraszamy. Kontakt z ks. Proboszczem.
14. Parafia św. Rodziny organizuje pielgrzymkę na Święto Miłosierdzia 23 kwietnia do Łagiewnik. Koszt
80 zł. Informacje na tablicy ogłoszeń.
15. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa. Wszystkim Parafianom,
Gościom i Sympatykom szczęśliwego tygodnia i dobrego przeżycia rekolekcji.

13/2017

13/2017

