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On z nami zawsze jest,
On daje nam tê moc,
prowadzi nasze drogi
w nieskoñczonoœæ.
Chcemy iœæ razem z Nim,
chcemy w jednoœci ¿yæ,
przemieniaæ œwiat mi³oœci¹
miêdzy nami.
Gen Rosso

Z cz³owiekiem jest podobnie jak z komputerem. Pobieramy dane
z naszego otoczenia za poœrednictwem zmys³ów, nastêpnie analizujemy je
naszym umys³em, wybieramy okreœlony sposób reakcji, a nastêpnie
zachowujemy j¹ w pamiêci. Podobnie komputer pobiera dane, przetwarza je i
pokazuje rezultat na monitorze, zachowuj¹c jednoczeœnie wszystko w pamiêci
twardego dysku. Pamiêæ ta jest nieodzown¹ czêœci¹ sk³adow¹ komputera,
gdy¿ mo¿liwoœci najszybszego procesora by³yby znacznie ograniczone przy
zbyt ma³ej pojemnoœci pamiêci. Podobnie i nasza pamiêæ ma podstawowe
znaczenie dla naszego myœlenia, postêpowania, dokonywania wyborów.
Pamiêæ przechowuje wszelkiego rodzaju informacje o naszych codziennych
dobrych i z³ych, weso³ych i smutnych, pomocnych i bezu¿ytecznych
doœwiadczeniach. Zrozumienie jak dzia³a nasza pamiêæ, w jaki sposób filtruje
wszystkie wydarzenia i na nie reaguje, jest dla nas
szczególnie wa¿ne, jeœli chcemy zostaæ przemienieni
i odnowieni przez Ducha Œwiêtego.
Bóg chce przemieniæ i odnowiæ nasz sposób myœlenia.
Chce nas nauczyæ jak mamy „przetwarzaæ”
doœwiadczenia ¿yciowe i na nie reagowaæ w pokoju i bez
grzechu. Aby pójœæ we w³aœciwym kierunku, zastanówmy
siê, w jaki sposób dzia³a nasza pamiêæ i jak Bóg mo¿e siê
ni¹ pos³u¿yæ, aby pomóc nam wzrastaæ w œwiêtoœci.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 9,1-41)

Jezus przechodz¹c obok ujrza³ pewnego cz³owieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali
Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszy³, ¿e siê urodzi³ niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedzia³: Ani
on nie zgrzeszy³, ani rodzice jego, ale /sta³o siê tak/, aby siê na nim objawi³y sprawy Bo¿e. Potrzeba nam
pe³niæ dzie³a Tego, który Mnie pos³a³, dopóki jest dzieñ. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie bêdzie móg³ dzia³aæ.
Jak d³ugo jestem na œwiecie, jestem œwiat³oœci¹ œwiata. To powiedziawszy splun¹³ na ziemiê, uczyni³ b³oto
ze œliny i na³o¿y³ je na oczy niewidomego, i rzek³ do niego: IdŸ, obmyj siê w sadzawce Siloam - co siê
t³umaczy: Pos³any. On wiêc odszed³, obmy³ siê i wróci³ widz¹c. A s¹siedzi i ci, którzy przedtem widywali go
jako ¿ebraka, mówili: Czy¿ to nie jest ten, który siedzi i ¿ebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni
przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaœ mówi³: To ja jestem. Mówili wiêc do niego: Jak¿e¿ oczy
ci siê otwar³y? On odpowiedzia³: Cz³owiek zwany Jezusem uczyni³ b³oto, pomaza³ moje oczy i rzek³
do mnie: IdŸ do sadzawki Siloam i obmyj siê. Poszed³em wiêc, obmy³em siê i przejrza³em. Rzekli do niego:
Gdzie¿ On jest? On odrzek³: Nie wiem. Zaprowadzili wiêc tego cz³owieka, niedawno jeszcze niewidomego,
do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczyni³ b³oto i otworzy³ mu oczy, by³ szabat. I znów faryzeusze
pytali go o to, w jaki sposób przejrza³. Powiedzia³ do nich: Po³o¿y³ mi b³oto na oczy, obmy³em siê i widzê.
Niektórzy wiêc spoœród faryzeuszów rzekli: Cz³owiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni
powiedzieli: Ale w jaki sposób cz³owiek grzeszny mo¿e czyniæ takie znaki? I powsta³o wœród nich
rozdwojenie. Ponownie wiêc zwrócili siê do niewidomego: A ty, co o Nim myœlisz w zwi¹zku z tym, ¿e ci
otworzy³ oczy? Odpowiedzia³: To prorok. Jednak¿e ¯ydzi nie wierzyli, ¿e by³ niewidomy i ¿e przejrza³, tak
¿e a¿ przywo³ali rodziców tego, który przejrza³, i wypytywali siê ich w s³owach: Czy waszym synem jest ten,
o którym twierdzicie, ¿e siê niewidomym urodzi³? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaœ jego tak
odpowiedzieli: Wiemy, ¿e to jest nasz syn i ¿e siê urodzi³ niewidomym. Nie wiemy, jak siê to sta³o, ¿e teraz
widzi, nie wiemy tak¿e, kto mu otworzy³ oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie.
Tak powiedzieli jego rodzice, gdy¿ bali siê ¯ydów. ¯ydzi bowiem ju¿ postanowili, ¿e gdy ktoœ uzna Jezusa
za Mesjasza, zostanie wy³¹czony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego
samego zapytajcie! Znowu wiêc przywo³ali tego cz³owieka, który by³ niewidomy, i rzekli do niego: Daj
chwa³ê Bogu. My wiemy, ¿e cz³owiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedzia³: Czy On jest grzesznikiem,
tego nie wiem. Jedno wiem: by³em niewidomy, a teraz widzê. Rzekli wiêc do niego: Có¿ ci uczyni³? W jaki
sposób otworzy³ ci oczy? Odpowiedzia³ im: Ju¿ wam powiedzia³em, a wyœcie mnie nie wys³uchali. Po co
znowu chcecie s³uchaæ? Czy i wy chcecie zostaæ Jego uczniami? Wówczas go zel¿yli i rzekli: B¹dŸ ty sobie
Jego uczniem, my jesteœmy uczniami Moj¿esza. My wiemy, ¿e Bóg przemówi³ do Moj¿esza. Co do Niego
zaœ nie wiemy, sk¹d pochodzi. Na to odpowiedzia³ im ów cz³owiek: W tym wszystkim to jest dziwne, ¿e wy
nie wiecie, sk¹d pochodzi, a mnie oczy otworzy³. Wiemy, ¿e Bóg grzeszników nie wys³uchuje, natomiast
Bóg wys³uchuje ka¿dego, kto jest czcicielem Boga i pe³ni Jego wolê. Od wieków nie s³yszano, aby ktoœ
otworzy³ oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten cz³owiek nie by³ od Boga, nie móg³by nic czyniæ. Na to
dali mu tak¹ odpowiedŸ: Ca³y urodzi³eœ siê w grzechach, a œmiesz nas pouczaæ? I precz go wyrzucili. Jezus
us³ysza³, ¿e wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzek³ do niego: Czy ty wierzysz w Syna Cz³owieczego? On
odpowiedzia³: A któ¿ to jest, Panie, abym w Niego uwierzy³? Rzek³ do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego
widzisz i który mówi do ciebie. On zaœ odpowiedzia³: Wierzê, Panie! i odda³ Mu pok³on. Jezus rzek³:
Przyszed³em na ten œwiat, aby przeprowadziæ s¹d, aby ci , którzy nie widz¹, przejrzeli, a ci, którzy widz¹
stali siê niewidomymi. Us³yszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czy¿ i my
jesteœmy niewidomi? Jezus powiedzia³ do nich: Gdybyœcie byli niewidomi, nie mielibyœcie grzechu,
ale poniewa¿ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.

* * * * * * * * * * * *
JEZUS WKRACZA W NASZE ¯YCIE
Czasem jesteœmy przekonani, ¿e ju¿ nic nowego nie wydarzy siê w naszym ¿yciu. Ale
mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e Bóg upatrzy nas sobie w sposób szczególny i któregoœ dnia wkroczy
w nasze ¿ycie z ca³¹ swoj¹ moc¹, a Jego obecnoœæ bêdzie tak wyraŸna, ¿e nie bêdziemy mogli
jej zignorowaæ.
Niewidomy, któremu w dzisiejszej Ewangelii Jezus przywraca wzrok, by³ bardzo
zaskoczony swoim uzdrowieniem. Nie spodziewa³ siê, ¿e tego dnia odzyska zdrowie. I nigdy
nie myœla³ – on, dotychczas ¿ebrak, omijany z daleka przez faryzeuszy – ¿e wzbudzi u nich
zainteresowanie, ¿e zaczn¹ go wypytywaæ o szczegó³y z jego ¿ycia i ¿e w ten sposób stanie
siê œwiadkiem boskoœci Jezusa. Od dnia uzdrowienia ten niewidomy zaczyna nie tylko widzieæ œwiat, ale te¿ staje
w szeregu tych, którzy bêd¹ opowiadaæ, ¿e Jezus z Nazaretu jest Synem Bo¿ym.
Podobnie mia³a siê rzecz z Dawidem. By³ on najmniejszym z braci. Nikt siê nie spodziewa³, ¿e to w³aœnie jego
Bóg wybierze do swoich zadañ. Ale ³aska sp³ywa na cz³owieka czasem w najmniej oczekiwanym momencie
i wa¿ne jest, abyœmy byli gotowi na ni¹ odpowiedzieæ, zw³aszcza gdy bêdzie siê to wi¹za³o ze zmian¹ naszych
planów, zwyczajów, naszego sposobu myœlenia.
Faryzeusze widz¹c cuda Jezusa, te¿ mieli szansê w niego uwierzyæ. Byli jednak tak przywi¹zani do stylu ¿ycia,
jakie prowadzili, ¿e szukali przede wszystkim argumentów, które by podwa¿y³y wiarygodnoœæ Jezusa, a im
pozwoli³y dalej ¿yæ tak, jak dotychczas.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii
Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
CZWARTE PRZYKAZANIE BO¯E
Czcij ojca swego i matkê swoj¹.
RODZICE
Nasze ¿ycie jest darem Pana Boga, ale otrzymaliœmy je przez rêce
i trud naszych rodziców. Oni s¹ naszymi najwiêkszymi
dobroczyñcami, najlepszymi przyjació³mi i najbardziej kochaj¹cymi
opiekunami. To dziêki ich wysi³kom przygotowujemy siê do
samodzielnego ¿ycia. Rodziców wspomagaj¹ chrzestni, dziadkowie,
opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy. W czwartym przykazaniu Pan Bóg
nakazuje czciæ, kochaæ i s³uchaæ rodziców, opiekunów i wychowawców.
Pan Jezus, Syn Bo¿y, kiedy sta³ siê cz³owiekiem, by³ pos³uszny Matce
Najœwiêtszej i œwiêtemu Józefowi, swemu opiekunowi.

Sakrament bierzmowania
1. Co to jest Tradycja?
Koœció³ pielêgnuje, ¿yje i nieustannie odwo³uje siê do Tradycji apostolskiej, której
najwiêkszym skarbem jest Pismo Œwiête Nowego Testamentu. Pierwszymi œwiadkami
Tradycji Koœcio³a s¹ Aposto³owie i ich nastêpcy – Biskupi.
2. Co to jest Pismo Œwiête?
Pismo Œwiête jest to zbiór ksi¹g napisanych pod natchnieniem
Ducha Œwiêtego, które zawiera S³owo Bo¿e skierowane do ludzi.
Jego autorem jest Bóg. Przewodni¹ myœl¹ Biblii jest Bo¿y plan
zbawienia ludzkoœci. Pismo Œwiête, bêd¹ce zbiorem 73 ksi¹g
(tzw. kanon), zawiera 46 ksi¹g Starego i 27 ksi¹g Nowego
Testamentu. Sercem ca³ego Pisma Œwiêtego jest Ewangelia.
W kanonie znalaz³y siê ewangelie spisane przez Mt, Mk, £k, J.
Stanowi¹ one g³ówne œwiadectwo o ¿yciu i nauczaniu Jezusa
Chrystusa. ¯adna ksiêga nie mo¿e byæ dodana do Pisma
Œwiêtego. Ka¿dy chrzeœcijanin powinien czytaæ Ewangelie,
bo „nieznajomoœæ Pisma Œwiêtego jest nieznajomoœci¹ Chrystusa”.
3. Wymieñ 5 przypowieœci Jezusa i wyjaœnij ich znaczenie.
4. Wymieñ 5 cudów Pana Jezusa.
5. Wymieñ 5 nauk Pana Jezusa co do powinnoœci jego uczniów.

* * * * * * * *
Przygotowanie do kanonizacji Jana Paw³a II
W ramach duchowego przygotowania do Kanonizacji Jana Paw³a II w ka¿dy pi¹tek po mszy Œw.
00
o godz. 18 odbywa siê projekcja filmu z homili¹ Ojca Œw. wyg³oszon¹ podczas pielgrzymek
do Ojczyzny.
Natomiast Wspólnota Ró¿añcowa podjê³a inicjatywê Ca³odobowej Nowenny przed kanonizacj¹.
Nowenna rozpocznie siê w Wielki Pi¹tek i zakoñczy siê w dniu kanonizacji czyli 27 kwietnia. Polegaæ
bêdzie na odmówieniu wyznaczonej czêœci Ró¿añca i litanii do B³og. Jana Paw³a II o konkretnej
godzinie wybranej z ca³ej doby. Nowennê odprawiamy w domu. Zapraszamy do w³¹czenia siê w tê
piêkn¹ inicjatywê, by przez wstawiennictwo B³og. Jana Paw³a II wypraszaæ ³aski od Pana Boga.
Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê w zakrystii lub pod nr tel. 728 768 758.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800.
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin

Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800. Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 1700 na zapleczu.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedziel¹ radoœci, od ³aciñskiego s³owa:
„laetare”, którym rozpoczyna siê antyfona na wejœcie. Zwykle nie mamy okazji jej us³yszeæ, gdy¿
zastêpuj¹ j¹ œpiewy na wejœcie, ale jeœli zajrzymy do tekstów liturgicznych, to tam j¹ znajdziemy.
Radoœæ w Wielkim Poœcie nie wyp³ywa z faktu, ¿e koñczy siê okres pokuty, lecz w po³owie tego okresu
Koœció³ chce nam przypomnieæ, ¿e mimo doœwiadczanych trudnoœci mamy siê radowaæ
z nadchodz¹cego zbawienia.
2. Rozpoczynamy Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, poprowadzi je ks. Waldemar Grzeszczuk
– kapelan Szkó³ im B. Jañskiego w Warszawie.
00
00
30
00
00
00
W poniedzia³ek, wtorek i œrodê Msze Œw. o godz. 7 , 9 , 10 , 12 , 17 i 19 .
00
We wtorek na godz. 12 zapraszamy chorych. Prosimy o pomoc w dotarciu chorym do koœcio³a. Tych,
którzy nie s¹ w stanie przybyæ do koœcio³a prosimy zg³osiæ w zakrystii. Odwiedzimy te osoby
00
z sakramentaln¹ pos³ug¹ w ich domach w œrodê – (2.04.) po godz. 13 .
00
3. Dziœ po Mszy œw., o godz. 18 – w koœciele naszym odbêdzie siê Pasja Wielkopostna - koncert pieœni
wielkopostnych w wykonaniu Violi Brzeziñskiej – laureatki „Szansy na sukces” wiêcej informacji
nt. artystki mo¿na znaleŸæ na stronie www.violabrzezinska.pl
4. W œrodê, 2 kwietnia, przypada kolejna rocznica odejœcia do domu Ojca naszego wielkiego rodaka,
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Modl¹c siê przez jego wstawiennictwo, nie zapominajmy o pog³êbianiu
jego nauczania i wprowadzaniu w ¿ycie dziedzictwa, które nam zostawi³. Niech jego opieka i Bo¿e
b³ogos³awieñstwo towarzysz¹ nam nadal na naszej wielkopostnej drodze.
5. W tym tygodniu przypada równie¿ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca.
00
W pi¹tek adoracji Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ od godz. 17 , w sobotê na Mszy œw.
00
o godz. 18 przygotowanie liturgiczne do I Komunii Œw. dla dzieci kl. II i ich rodziców.
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