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Jan ukazuje w dzisiejszym fragmencie Ewangelii cud uzdro-
wienia człowieka niewidomego. Zaznacza przy tym,  

że człowiek ten był niewidomy od urodzenia. To znaczy,  
że nie miał całkowicie żadnej perspektywy porównania: nie 
wiedział jak wygląda świat, nigdy go nie oglądał, nie widział 

jego piękna.  

Pierwsza sprawa, którą warto zauważyć to fakt, iż w Starym 

Testamencie choroba czy niepełnosprawność ciała były po-
strzegane jako brak Bożego błogosławieństwa i kara (kon-

sekwencja) za popełnione grzechy. Stąd pojawia się pytanie 
uczniów o to, kto zgrzeszył: On czy jego rodzice. Jezus cał-
kowicie odwraca myślenie starotestamentalne: nie mówi  

o karze za grzechy, ale o sposobie ukazania Bożej chwały – 
i uzdrawia niewidomego. Przez tego człowieka Bóg dokonał 
cudu na świadectwo dla innych.  

Po drugie zadziwia zatwardziałość faryzeuszów. Mając tak 
wyraźny znak w postaci uzdrowionego człowieka nie są 

zdolny, by otworzyć swoje serce na przyjęcie tego znaku: 
doszukują się przestępstwa, działania szatańskiego. Nie są  
w stanie otworzyć swojego serca na doświadczenie Boga. 

Ciągle chodzą po powierzchni wiary, która jest dla nich je-
dynie wypełnianiem prawa. Ewangelia ukazuje natomiast, 
że prawdziwe spotkanie z Jezusem prowadzi do uzdrowie-

nia. Skłania nas to do refleksji nad naszym podejściem do 
spraw świętych: czy nie wkradło się w nas takie myślenie 
czysto prawne odnośnie niedzielnej Mszy świętej, osobistej 

modlitwy, nabożeństw. Czy nie traktujemy tego jedynie jako 
wypełnienie prawa: niedzielna msza święta zaliczona/nieza-

liczona, bez większego zaangażowania w spotkanie z Pa-
nem. 

I trzeci element. Tak niewiele musiał zrobić ów niewidomy, 

aby zacząć widzieć. Musiał zgodzić się na pewną pokorę 
uczynienia na pozór prymitywnych czynności: pozwolić,  
by Jezus położył na jego oczy błoto zrobione ze śliny i pójść 

obmyć się w pobliskiej sadzawce – powiedzielibyśmy dzi-
siaj, że to naiwne zachowania. Te proste gesty na które zgo-

dził się niewidomy stały się gestami wielkiego wywyższenia 
– stały się gestami uzdrowienia nie tylko jego ciała, które 
zaczęło widzieć, ale przede wszystkim jego wnętrza, które 

zaczęło oczami wiary dostrzegać Bożą rzeczywistość i przy-
jąć Jezusa za Mesjasza: „Wierzę Panie! I oddał Mu pokłon.” 
Nie bójmy się takich prostych gestów, wrażliwych odru-

chów serca, których oczekuje od nas Pan, bo te gesty mogą 
stać się dla nas gestami zwycięstwa i uzdrowienia. To są pro-

ste gesty prowadzące do przemiany.  

ks. Krzysztof 

  

 

 

Z ewangelii według św. Jana (9, 1. 6-9. 13-17. 34-38) 

„Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, nie-

widomego 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 wró-

cił, widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako że-

braka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i że-

brze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni prze-

czyli: «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 przej-

rzał. 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 roz-

łam. 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 grze-

chach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, 

rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowie-

czego?» 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.” 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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1. Do środy włącznie trwają Rekolekcje Wielko-

postne wg programu. Zachęcamy do licznego 

udziału. Na zakończenie Rekolekcji w środę, na 

wszystkich Mszach św. taca dla Rekolekcjonisty. 

2. Ze względu na rekolekcje wielkopostne w tym ty-

godniu nie będzie spotkania dla dzieci komunijnych, 

wtorkowej adoracji Najświętszego Sakramentu ani 

środowego spotkania biblijnego. 

3. Nowenna do M.B. N. Pomocy w środę po Mszy 

św. o godz. 18.00, na zakończenie Rekolekcji. 

4. W piątek: o g. 17.00 nabożeństwo Drogi krzyżo-

wej dla dzieci z komunią świętą ; Msza święta  

i Droga Krzyżowa dla dorosłych o g. 18.00, Droga 

krzyżowa dla młodzieży i pracujących do późna 

przygotowana przez Wspólnotę Młodzieżową naszej 

parafii o g. 20.00. o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży 

w salce. 

5. Spotkanie Scholki dziecięcej w sobotę o g. 10.00 

w salce, dla lektorów o g. 11.00 i dla wszystkich mi-

nistrantów o g. 12.00. 

6. W sobotę I sobota miesiąca. Różaniec o g. 15.15  

i okazja do spowiedzi. 

7. Przyszła niedziela V Wielkiego Postu. Msze św. 

godz. 8.00; 9.30,11.00 i 16.00 , o g. 15.00 Nabożeń-

stwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym. 

8. W przyszłą niedzielę uczestnicy Parafialnej Ligii 

Biblijnej składają karty odpowiedzi i pobierają pyta-

nia do kolejnego etapu. 

9. Rodziny, które pobrały kosz wielkanocny do wy-

pełnienie dla ubogich rodzin z Ukrainy bardzo pro-

simy o dostarczanie ich do przyszłej niedzieli do ple-

banii. Jednocześnie zapraszamy na naszą stronę in-

ternetową, gdzie można zobaczyć zdjęcia z przed-

szkola na Ukrainie, gdzie trafia większość naszej 

wielkanocnej pomocy. Zachęcamy do wspierania ak-

cji również poprzez indywidualne produkty składane 

do dużego kosza. Do skarbony natomiast można 

składać ofiary pieniężne na utrzymanie rodziny sy-

ryjskiej, którą opiekuje się nasz Parafialny Zespół 

Caritas. 

10. Przypominamy, że trwa konkurs z okazji Świąt 
Wielkanocnych, który w tym roku polega na przygo-

towaniu własnoręcznie zdobionej świecy wielkanoc-

nej. Szczegóły konkursu na tablicy ogłoszeń i na 

stronie internetowej. Zachęcamy do udziału! 
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8.30 
+ rodziców Józefa i Annę Okrój, Fran-

ciszka i Anielę Kruszyńskich 

18.00 + Jana i Joannę Lewnau 
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8.30 + męża Antoniego r.urodzin 

18.00 

1. Dziękczynna w 82 r.urodzin mamy 

Marii. 

2. + Daniela Lachs int. od uczestników 

pogrzebu. 
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8.30 + Scholastykę Muller wsp.m. 

12.30 + Władysława Karsznia 3r.śm.             

18.00 + ojca Klemensa (3r.śm.) i mamę  

Gabrielę 
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18.00 1. + Alfonsa Kloske wsp.m. 

2. + Kazimierę Źródło 3r.śm 

18.30 + Hildegardę Proena, Józefa Jeka,  

Janinę i Pawła Szefka 
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18.00 

1. + Stefanię Tokarska 6r.śm., Fran-

ciszka i Małgorzatę Kortalhs, Andrzeja 

Wittbrodt i rodziców z obojga stron. 

2. + Stefana Lademann, Matyldę  

i Józefa; Jana, Klarę Kobierzyńskich  

i dusze w czyśćcu 

19.00 + ojca Stefana Białk (5r.śm.), wujka 

Pawła i ciocię Dżojs 

so
b

o
ta

 

 

16.00 + rodziców Bernarda(30r.śm.),  

Magdalenę Okuń i rodzeństwo 

17.00 
+ rodz. Joachima i Małgorzatę, braci 

Zygmunta, Joachima i córkę Bogumiłę 

Sztamborską 
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V Niedziela Wielkiego Postu 

8.00 + Jana i Agnieszkę (r.śm.) Jaskulskich 

9.30 + Martę, Pawła Lilla i rodzeństwo 

11.00 + Halina (r.ur.) i Jana Derc 

16.00 
+ dziadków Martę i Pawła Lilla,  

z rodzin Lilla i Hintzke 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE 


