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ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rz 8,8-11; J 11,25a.26; J 11,1-45 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: 
«Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». 
Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie 
zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby 
dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». 
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 
czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś 
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wy-
szła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w 
domu. Marta rzekła do Jezusa: « Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, 
że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił 
Boga ». Rzekł do niej Jezus: « Brat twój zmar-
twychwstanie ». Rzekła Marta do Niego: « 
Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmar-
twychwstania w dniu ostatecznym ». Rzekł do 
niej Jezus: « Ja jestem zmartwychwstaniem i 
życiem, po czym wzruszył się w duchu, roz-
rzewnił i zapytał: « Gdzieście go położyli? » 
Odpowiedzieli Mu: « Panie, chodź i zobacz ». 
Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: « Oto jak go mi-
łował! » Niektórzy z nich powiedzieli: « Czy  
 

Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie 
mógł sprawić, by on nie umarł? » A Jezus po-
nownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł 
do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał 
kamień. Jezus rzekł: « Usuńcie kamień ». Sio-
stra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: « Panie, 
już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w 
grobie ». Jezus rzekł do niej: « Czyż nie powie-
działem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę 
Bożą? » Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł 
oczy do góry i rzekł: « Ojcze, dziękuję Ci, żeś 
Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze 
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający 
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś 
Ty mnie posłał ». To powiedziawszy zawołał 
donośnym głosem: « Łazarzu, wyjdź na ze-
wnątrz! » I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 
powiązane opaskami, a twarz jego była zawinię-
ta chustą. Rzekł do nich Jezus: « Rozwiążcie go i 
pozwólcie mu chodzić ». Wielu więc spośród 
Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego 
Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 

(J 9,1-41) 

KOMENTARZ 
Dotarliśmy już do piątej niedzieli 

Wielkiego Postu. Dziś widzimy Łazarza, 
który leży w Grobie. Łazarz jest figurą ko-
goś pogrążonego w odmętach ciemności 
bez Boga. Grób, czyli ta cuchnąca pieczara, 
w której znajduje się Łazarz jest obrazem 
naszej trudnej i często mrocznej pamięci o 
sprawach z przeszłości, z którymi boimy 
się zmierzyć. To mogą być nasze zranienia, 
których blizny nosimy po dziś dzień, to  
być może takie chwile, które spowodowały 
 

w nas nie jeden płacz i zmartwienie, ale 
także wzruszenie albo bolesne i umarłe 
przeżycia, zasłonięte kamieniem zapo-
mnienia tak, by zostały raz na zawsze 
wymazane z naszej pamięci. Chrystus zna 
księgę historii  naszego życia i nad każdą z 
nich wzrusza się osobiście zwłaszcza gdy 
widzi bolesny rozdział naznaczony bólem i 
cierpieniem. Dlaczego? Ponieważ też był 
człowiekiem. 

Ks. Wojciech Kuliński  
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:  Dlaczego Jezus wzruszył się i zapłakał przy grobie Łazarza? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„Na mrocznym tle” 

Ewangelia czytana w piątą niedzielę 
Wielkiego Postu jest długa i dotyczy naj-
ważniejszej sprawy: życia – śmierci i 
zmartwychwstania. Choć temat jest tak 
ważny, to bywa spychany na margines. 
Sprawcy marginalizowania tego, co naj-
ważniejsze, są różni. Odpowiedzialność 
ponosimy także my w tej mierze, w jakiej 
ulegamy pokusie egocentryzmu i iluzji 
samowystarczalności. Największa odpo-
wiedzialność spada zapewne na tych, 
którzy „zawodowo” zajmują się działa-
niami, które mają marginalizować Boga, 
Ewangelii Jezusa Chrystusa i misyjne 
działania Kościoła. Nie wolno zatem dać 
się zwieść pozorom wystarczania sobie i 
świetnego radzenia sobie bez odniesienia  
do Boga Stwórcy i Ojca. Czas Wielkiego 
Postu wciąż stwarza nam sposobność do 
głębszej refleksji i zwrócenia się całym  
sercem do Boga i Ładu Jego Miłości. Jest 
 

to tym ważniejsze, że tak naprawdę 
wszyscy jedziemy na jednym wozie i 
wszyscy odpowiemy za falę narastające-
go zła niewiary i zła moralnego, które 
(niejako) skumulowane zechce powrócić 
jako rodzaj „kary”, sankcji. Obyśmy oka-
zywali się dość uważni wobec Boga mó-
wiącego do nas językiem Miłości i Miło-
sierdzia. Warto się zastanowić i odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: co tez dzieje 
się – z nami i w nas, a także w sercu Bo-
ga, gdy Miłość Boga jest konsekwentnie 
lekceważona i właśnie, marginalizowa-
na? Dziś – na krótko przed skazaniem 
Jezusa na śmierć – warto dojrzeć to 
mroczne tło cywilizacji popadającej w 
beznadziejny sekularyzm, by tym uważ-
niej usłyszeć Jezusową Ewangelię Życia, 
życia mimo wszystko. 

 
 

o. Krzysztof Osuch SJ  

MYŚL NA TYDZIEŃ 
My chrześcijanie, nie umrzemy –  

 nasz grób jest kołyską naszej duszy.  
 

Balzac 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, 

czyli tzw. Niedziela Palmowa. Dlatego też 

zapraszamy w piątek na godz. 11:00 do 

sali parafialnej wszystkich chętnych do 

przygotowania palm, które będą sprze-

dawane w przyszłą niedzielę. Dochód ze 

sprzedaży palm zostanie przeznaczony dla 

ubogich na godne przeżycie świąt wielka-

nocnych. 

2. Serdecznie zapraszamy na nabożeń-

stwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 

7:30, 16:30 (dla dzieci) 18:30 i 19:30 (dla 

młodzieży); 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 

17:00.  

3. W tym tygodniu przypadają dni eucha-

rystyczne marca: 

• I czwartek miesiąca – Msza Święta za 

kapłanów i o powołania kapłańskie o 

godz. 18:00; 

• I piątek miesiąca – spowiedź rano od 

godz. 7:00, a popołudniu od godz. 

16:00. Msza Święta dla dzieci o godz. 

17:00. Comiesięczna adoracja wyna-

gradzająca NSPJ po Drodze Krzyżowej 

o godz. 20:00, zakończona Mszą Świętą 

o godz. 22:00. 

4. Spotkania w tym tygodniu: 

• Katecheza dla dorosłych we wtorek 

(4 IV) o godz. 19.30 w sali parafialnej. 

Temat spotkania: „W krzyżu osłoda, w 

krzyżu ochłoda - kolejne promienie z 

krzyża”. 

• Rodziców kandydatów do bierz-

mowania w środę (5 IV) o godz. 19.00 

w sali parafialnej. 

• Kandydatów do bierzmowania w 

czwartek (6 IV) o godz. 19.30 w koście-

le. 

• Ministrantów w sobotę (8 IV) o 

godz. 13.00. 

5. Msze Święte w tym tygodniu: 
• W intencji dobroczyńców, podo-
piecznych i wolontariuszy Parafialne-
go Zespołu Caritas - w poniedziałek (3 
IV) o godz. 18.00. Po Mszy Świętej spo-
tkanie w sali parafialnej. Zapraszamy 
szczególnie osoby chętne do włączenia 
się do pomocy w Caritas; 
• Dla chorych i ich rodzin w sobotę (8 
IV) o godz. 10.00. 

6. Kapłani odwiedzą chorych z posługą 

sakramentalną w sobotę– 8 IV. 

7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę 

z okazji 100. rocznicy objawień Maki Bożej 

w Fatimie w dniach od 10 do 21 maja. Wię-

cej informacji w zakrystii. 

8. Ofiary na wystrój Ciemnicy i Grobu 

Pańskiego można składać do skarbon 

znajdujących się przy wyjściu z kościoła. 

9. Ofiary złożone na tacę w przyszłą nie-

dzielę (9 IV) zostaną przeznaczone na cele 

inwestycyjne. 

10. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny 

Ave Maria za dowolną ofiarę. 

11. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 

nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, 

dobrodziejów naszego kościoła. Dobry Je-

zu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 NIEDZIELA, 2 KWIETNIA 2017 R. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

6.30 † Anna w 65. rocznicę śmierci, Stanisław, Maria, Teresa i Jan 
8.00 Żywy Różaniec 
9.30 † Małgorzata Walkiewicz w 8. rocznicę śmierci 

11.00 † Edward w 1. rocznicę śmierci 

12.30 
1) Za Parafię 
2) Dziękczynna w 80. rocznicę urodzin Zofii Szweda z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę MBF oraz zdrowie 

14.00 † Rodzice: Feliks, Genowefa, Władysław i Eugenia oraz bracia: Józef, Henryk, Eugeniusz 
18.00 † Jan w 36. rocznicę śmierci oraz Joanna, rodzeństwo i zmarli z rodziny Grotkowskich 
19.30 O szczęśliwą operację dla Aleksandry i o opiekę MBF 

 PONIEDZIAŁEK, 3 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 † Andrzej Rybicki w miesiąc po pogrzebie 

8.00 O łaskę nawrócenia i zdrowia dla dzieci i zięcia 

18.00 W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 

19.00 † Ryszard Duraj w 2. rocznicę śmierci 

 WTOREK, 4 KWIETNIA 2017 R.  

7.00 † Jakub i Kunegunda Makomaski 

8.00 † Henryk Sulima w 10. rocznicę śmierci 

18.00 
1) † Edward Tesar 
2) † Teresa Sobieszek w miesiąc po śmierci 

19.00 † Mąż Zygmunt w 4. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron i rodzeństwo 

 ŚRODA, 5 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 † Grzegorz w 38 rocznicę śmierci oraz Agnieszka  

8.00 
† Zofia i Barbara Kornaccy, Jadwiga, Mirosław, Anna i Marian Różyccy, Izabela i Wacław 
Kobylińscy 

18.00 † Kazimierz Zdanowski w 7. rocznicę śmierci 

19.00 † Alicja w 6. rocznicę śmierci Władysław Jagiełłowicz oraz rodzice z obojga stron 

 CZWARTEK, 6 KWIETNIA 2017 R.  – I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 † Tadeusz Kaniecki w 1. rocznicę śmierci 

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie  

18.00 
1) O powołania kapłańskie 
2) † Tadeusz w 30 rocznicę śmierci 
3) † Teodozja i Mieczysław Pydynkowscy oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Wanda i Andrzej Wolańscy  

 PIĄTEK, 7 KWIETNIA 2017 R.  – I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Zenon Dudziński w 11 rocznicę śmierci oraz jego rodzice i bracia 

8.00 
Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie je spotykają w 
Najświętszym Sakramencie 

17:00 † Zmarli z rodziny Psujów, Hajdasów i Jaśkiewiczów 

18.00 † Leokadia 

19.00 
Dziękczynna w 55 rocznicę urodzin ks. Czesława Hybla z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę MBF i zdrowie 

 SOBOTA, 8 KWIETNIA 2017 R.  

7.00 † Janina w 2 rocznicę śmierci 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla syna Grzegorza i 
zięcia Zenona z rodzinami 

18.00 † Wojciech, Kazimierz oraz wszystkie ofiary Katynia 

19.00 
1) † Stanisław, Alina 
2) † Antoni Jarzyński oraz rodzice: Bronisława (k), Lucjan Lesińscy oraz Mirosława (k) 
Kamińska 

 
 


