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  FAUSTYNKA  
 

Rozważanie do Ewangelii wg św. Jana (J 9,1-41)  
 

Urodziliśmy się duchowo ślepi. Bez Jezusa Chrystusa nasz świat zamyka się w doczesności, 
a życie, które mamy na ziemi, jawi się nam jako jedyne. Musimy więc starać się wycisnąć  

z niego jak najwięcej dla siebie. Dobrem jest dla nas to, co doraźnie korzystne, co zgadza się 
z naszymi planami, zaś wszelkie trudności i cierpienia są oczywistym złem. Największym 

zaś złem jest śmierć, o której staramy się na wszelki wypadek nie myśleć. Łaska Chrystusa 
otrzymana w chrzcie otwiera nam oczy w sensie duchowym, pozwala dostrzec Boga jako  

kogoś żywego i jako źródło naszego życia. Nasz horyzont poszerza się poza granicę naszego 
życia doczesnego. Przez wiarę i chrzest stajemy się dziedzicami życia wiecznego, co pozwa-

la w innej perspektywie zacząć postrzegać wszystkie sprawy doczesne. 
Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii, w odróżnieniu od Bartymeusza spod Jerycha  

(Mk 10,46-52), o nic Jezusa nie prosił. Nie miał doświadczenia widzenia i był przyzwyczajo-
ny do swojej sytuacji. Jezus wprowadził go w sytuację pewnej niewygody, brudząc mu oczy 

błotem, co zmusiło go do szukania wody dla obmycia oczu. Wielu mówi, że tym, co skłoniło 
ich do szukania Boga na serio i do stawiania pytań o Jego obecność w życiu, było doświad-

czenie cierpienia czy niepowodzenia. Niewygodne czy nieprzyjemne sytuacje w naszym  
życiu bywają właśnie takim położeniem błota na oczy, co stanowi szansę na otwarcie choćby 

szczeliny w naszej duszy, umożliwiającej Bogu zbawienną interwencję. 
Nawet jeśli żyjemy od dawna świadomie w relacji z Bogiem, nigdy nie możemy powiedzieć, 

że już wszystko wystarczająco widzimy w naszym życiu w Bożym świetle. Poza tym  
duchowy wzrok może nam się psuć z powodu naszych grzechów czy ospałości. Dzisiejsza 

Ewangelia powraca do nas cyklicznie, bo wciąż potrzebujemy otwarcia oczu. 
 

Źródło: Oremus, marzec 2020 
 
 

„Jak słodko pomagać Jezusowi, naszymi drobnymi ofiarami,  

pomagać Mu w zbawianiu dusz, które odkupił za cenę Swojej Krwi  

i które oczekują na naszą pomoc, żeby nie pogrążyć się w otchłani”. 

                             św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

 



Warto przeczytać 

Naglące wołanie 

Czas okupacji dla Zofii Kossak był czasem pracy konspiracyjnej i przede wszystkim 

czasem pomocy dla drugiego człowieka. Zamilkła jako twórca powieści historycznych, 
chociaż jej utwory zdobywały czytelników na  całym świecie. Wystarczy przypomnieć 

Bez oręża ( powieść o św. Franciszku), która w 1943 roku znalazła się na liście  
najbardziej poczytnych książek w Stanach Zjednoczonych. Książkę chciano filmować, 

a jedno z jej wydań, tzw. wydanie „frontowe”, bo mieściło się w kieszeni munduru, 
stało się częścią wyposażenia żołnierzy amerykańskich. Trzeba też przypomnieć, że  

w czasie okupacji i po wojnie, czytanie książek Zofii Kossak było zakazane, a za  
Nieznany kraj groziła pisarce kara śmierci. A jednak i w tym piekielnym czasie, jak 

nazywała pisarka czas wojny i okupacji, powstał dramat Gość oczekiwany, wystawio-
ny konspiracyjnie w Warszawie w 1942 roku. Dramat ten wysoko oceniał Karol  

Wojtyła, przyszły Papież, nasz św. Jan Paweł II. 
Jest to historia biednego gospodarza Józefa Kurka, który zaciągnął dług u bogatego 
młynarza. Ten domagał się spłaty długu nie słuchając próśb o jego odroczenie. Kurek 

postanawia popełnić samobójstwo, bo nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Idzie w tym 
celu do lasu, lecz po drodze spotyka przydrożną kapliczkę z figurą Jezusa  

Frasobliwego. Kurek prosi Jezusa o pomoc. Figura ożywa i obiecuje Kurkowi, że go 
odwiedzi. Wieczorem przychodzi do jego domu dziad Walenty, a gospodarze dzielą się 

z nim ubogą kolacją. Dziad odchodzi, lecz wcześniej przywrócił wzrok ich córce  
i uleczył chorą żonę Kurka. Co więcej, pozostawił pieniądze, których nie ubywa.  

Życie rodziny Kurków zmienia się całkowicie. Gdy młynarz dowiedział się o tym, 
udaje się też do figury Jezusa Frasobliwego w przydrożnej kapliczce i ponownie Jezus 

ożywa i obiecuje mu, że odwiedzi jego dom. Przygotowano bogatą ucztę na przyjęcie 
Jezusa, a wieczorem do domu młynarza Filipa puka uboga Sierota, prosząc o schronie-

nie przed burzą. Ale młynarz wyrzuca dziecko. Wkrótce gwałtowna burza zniszczyła 
dom i całą rodzinę chciwego młynarza. 

Dramat Zofii Kossak Gość oczekiwany to literackie opracowanie ludowej opowieści, 
która może się wydawać naiwna. Tak to wygląda pozornie. W gruncie rzeczy jest to 

opowieść o ludzkich postawach wobec najwyższych wartości, o głębi wiary ludzkiej. 

Dziad Walenty wychodząc od Kurka powiedział: „Jezus nie zapomni”. To samo 
chciała przekazać czytelnikom dramatu Zofia Kossak, zwłaszcza że pisała go w czasie, 
gdy działo się tyle zła, a cierpienie było niemal chlebem powszednim. 

Barbara Pytlos 
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dzisiaj o godz. 17.15 będzie Nabożeństwo Gorzkich Żali.  
Droga Krzyżowa zostanie  odprawiona w  piątek tylko o godz. 17.30. 

2. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości  
Życia. Na Mszy Świętej o godzinie 18.00 będzie można podjąć duchową adopcję  
dziecka poczętego. 

3. Przypominamy, że ks. Biskup Grzegorz Kaszak udzielił dyspensy od udziału  
w niedzielnych Mszach Świętych do 29 marca. Oznacza to, że nie uczestniczenie  
w niedzielnej Mszy Świętej w tym czasie nie jest grzechem.  
Podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw w kościele nie może przebywać więcej  
niż 50 osób. 
Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii św. „na rękę”.  
Unikajmy całowania krzyża i relikwii. Cześć krzyżowi oddajemy przez przyklęknięcie, 
ewentualnie pochylenie głowy. 

4. Kancelaria Parafialna pozostaje zamknięta do odwołania. Sprawy najbardziej konieczne 
prosimy załatwiać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

5. Rekolekcje wielkopostne, które zaplanowane były od 22 do 25 marca zostały odwoła-
ne. Nie oznacza to, że zostaliśmy pozbawieni możliwości duchowego przygotowania 
do świąt. Będzie możliwość uczestniczenia we Mszach Świętych, adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, słuchania Słowa Bożego i korzystania z Sakramentu Pojednania. 

6. W sobotę przypada 11. rocznica święceń biskupich ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka. 
Módlmy się, aby dobry Bóg darzył naszego Pasterza obficie swoim błogosławień-
stwem, a święci patronowie Albert i Rafał nieustannie wypraszali potrzebne łaski. 

7. W ubiegłym tygodniu na kontynuowanie remontów w naszej parafii złożono 180 zł.  
W ubiegłą niedzielę na tacę przeznaczoną na prace remontowe i termomodernizacyjne   
zebraliśmy 960 zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom. 

 

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska 
Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” 
z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał 

za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie  
dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, 

ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. 
Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej  

niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy 
się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, 

aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.  

       Z Orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 2020 
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INTENCJE MSZALNE 
 
Poniedziałek – 23 marca 
  7.00  + Zdzisław Aumueller – od uczestników pogrzebu 
  9.00  + Marta Bobrowska – od Barbary Pieczyrak 
18.00  + Janina Szczęch (23 Msza gregoriańska) 
18.00  W intencji Pelagii, dziękczynna w 75 rocznicę urodzin, z prośbą o Boże  

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia 
Wtorek – 24 marca 
  7.00  + Zdzisław Aumueller – od uczestników pogrzebu 
  9.00    + Alicja Supernak 
18.00  + Janina Szczęch (24 Msza gregoriańska) 
18.00  + Agata Curkowicz – od rodziny Curkowiczów z Łańcuta 
Środa – 25 marca 
  7.00  + Henryk Bugaj – od uczestników pogrzebu 
  9.00  + Henryk Doniecki (8 rocznica śmierci), zmarli z rodziny Smędzików i Donieckich 
18.00  + Janina Szczęch (25 Msza gregoriańska) 
18.00  + Wojciech Suchojad – od mamy 
Czwartek – 26 marca 
  7.00  + Zofia Ryżewska – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Janina Szczęch (26 Msza gregoriańska) 
18.00  + Marta (20 rocznica śmierci), Tadeusz (33 rocznica śmierci) Listek 
Piątek – 27 marca 
  7.00  + Henryk Bugaj – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Janina Szczęch (27 Msza gregoriańska) 
18.00  W intencji Grzegorza o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 52 rocznicę urodzin 
Sobota – 28 marca 
  7.00  + Zdzisław Krotla – od uczestników pogrzebu 
18.00  + Janina Szczęch (28 Msza gregoriańska) 
18.00  + Elżbieta, Wanda, Marian (4 rocznica śmierci) Długosz, Jan, Helena Kasperczyk 
Niedziela – 29 marca 
  8.00  + Stefania (28 rocznic śmieci), Paweł, Kajetan, Helena, Mieczysława, Zdzisław 

Grzesik 
  9.30  + Janina, Kazimierz (rocznica śmierci), Maria Szczepańscy, Mieczysław Dudała 
11.00  + Janina Szczęch (29 Msza gregoriańska) 
12.30  Za parafian 
  O błogosławieństwo Boże, światło i moc Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała 

oraz nieustanną opiekę Maryi Niepokalanej dla Agnieszki z rodziną  
(intencja urodzinowa) 

18.00  + Zofia, Stefan Janowscy – od córki z rodziną 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Jagiellońska 2a 

41-200 Sosnowiec 

 

tel. 32 292 35 56 

W czwartek po Mszy św. 

wieczornej do godz. 21.00  

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

W piątek o godz. 15.00 

Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 

Rachunek bankowy  
parafii:  

PKO BP S.A.  
I Oddział w Sosnowcu     
10 1020 2498 0000 8702  

0156 6645 

STRONA INTERNETOWA PARAFII:  milosierdzie.sosnowiec.pl 


