
 

 

Ogłoszenia parafialne – IV niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 

• Z naszej wspólnoty polskiej w dniu 14 marca odwołał Bóg Panią Annę 

Chorzewską, która przeżyła 78 lat. Od 1987 roku przebywała ona we Francji i 

uczestniczyła z nami w niedzielnej Eucharystii. Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu 

oraz obejmujmy nasza modlitwą jej córkę Izabele, wnuczkę Inès, wnuka Wiktora oraz 

całą rodzinę i przyjaciół.  

• W środę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  W tym roku 

będziecie ją obchodzić w swoich domach i mieszkaniach. Spróbujmy ten dzień 

przeżywać jeszcze bardziej w duchowej łączności wszystkich uczniów Chrystusa z 

Bogiem i z sobą.   

Kiedy o 19h30 zadzwonią dzwony w naszych kościołach niech każdy osobiście 

lub w rodzinie otworzy Pismo święte i odczyta fragment Ewangelii św. 

Łukasza rozdział 1 wersety od 26 do 38. Bezpośrednio przed odczytaniem 

proszę zapalić jedną lub więcej świec w swoich oknach, jako znak nadziei i 

duchowej łączności z Bogiem, uczniami Chrystusa i ludźmi dobrej woli.  

Będziemy modlić się wspólnie przez wstawiennictwo Maryj łącząc się duchowo z 

odmawianym różańcem w Lourdes, Fatimie i Częstochowie. 

„Wierze w Boga”, „Ojcze nasz”, 3x „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”  

W pierwszej dziesiątce módlmy się, aby Maryja miała nas w swojej opiece i pomogła nam 

przyjąć Chrystusa do naszych domów, serc, w nasze życie, tak jak Ona sama to uczyniła:” 

Niech mi się stanie według Twego słowa” (Lk 1,42)   

„Ojcze nasz”, 10x „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” 

W drugiej dziesiątce powierzmy się Maryi, która jest Matką Boga i naszą Matką. Prośmy, 

aby w tych trudnych chwilach miała w szczególnej opiece dotkniętych chorobą korona wirusa, 

służbę zdrowia i całą ludzką wspólnotę.   

„Ojcze nasz”, 10x „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” 

W trzeciej dziesiątce różańca, powierzmy nasze niepokoje i wątpliwości, Tej, która również 

z niepokojem pytała anioła: „Jak to się stanie?” (Lk 1,34) i wołajmy do Niej, tak jak nauczył 

nas tego Kościół: „Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie naszej śmierci”. 

„Ojcze nasz”, 10x „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” 

 

W czwartej dziesiątce, umocnieni Duchem Świętym, będziemy modlić się wołając do Jezusa: 

„Panie uzdrów nas”. Nie wiemy jaka będzie wola Boga. Niech jednak świętowanie i 

rozważanie za kilka dni, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa będzie dla nas drogą do 

umocnienia wiary, miłości i nadziei.  



 

 

„Ojcze nasz”, 10x „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” 

Przed piątą dziesiątką proponuje chętnym podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego. 

Można to dokonać w następującej formie:  

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, 

wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,                        

Ja ........................................ postanawiam mocno i przyrzekam, że od 

dnia   25   marca 2020 biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 

którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy 

każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i 

prawe życie po urodzeniu.  

Postanawiam: - odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego; - 

codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca; - wypełnić moje dobrowolne 

postanowienie.............................................. 

 

Modlitwa codzienna   Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, 

która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka 

zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego 

nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w 

niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje 

dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

Jeżeli to możliwe, to prosiłbym, aby zasygnalizować mi podjęcie adopcji, przed 

lub po jej dokonaniu.  

Po dokonaniu adopcji odmawiamy V dziesiątkę różańca w intencji dzieci nienarodzonych i 

objętych duchową adopcją.  

• Ponieważ nie będzie rekolekcji wielkopostnych, będę wam proponował formę 

modlitwy na piątek, sobotę i niedziele (od 27 do 29 marca) wraz z konferencją na 

każdy z tych dni. Jeżeli mielibyście jakieś sugestie to proszę mi je przedstawić i w 

miarę możliwości będę starał się je wziąć pod uwagę. 

Przeżywamy IV niedziele Wielkiego Postu, która w liturgii jest nazywana niedzielą 

radości - „ Laetare „(łac. radować się). Życzę Wam, aby mimo tego trudnego i smutnego 

czasu, jaki przeżywamy, spotkanie z Chrystusem w Bożym Słowie i osobistej lub wspólnej 

rodzinnej modlitwie, napełniało Wasze serca pokojem i radością, byście poprzez te 

ciemne chmury, które się pojawiły, dostrzegali horyzont nadziei i rodzącego się poranka.  



 

 

Homilia – IV niedziela Wielkiego Postu 2020 

„Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” – to piękne i mocne 

słowa św. Pawła z II czytania, które w kontekście trudnych chwil przeżywanych w związku z 

epidemią korona wirusem nabierają szczególnego znaczenia.  

Pewnego dnia późnym wieczorem wracał do domu ociemniały człowiek. Wracał drogą znaną 

sobie od lat. Kierował się białą laską. Jednak od jego porannego wyjścia z domu wycięto w 

pewnym miejscu żywopłot, który służył mu zawsze jako punkt orientacyjny. Nie było nikogo 

w pobliżu, aby zapytać, gdzie się znajduje. W końcu znalazł się na moście przerzuconym 

przez rzekę. Tam odzyskał orientację i postanowił zawrócić. Pomagał sobie laską, przesuwając 

ją po poręczy mostu. Wtem usłyszał za sobą głos kobiecy: „Pan sobie nie może poradzić?” 

- spytała dziwnie drżącym głosem. Podał jej swój adres i nieznajoma podprowadziła go aż do 

bramy jego domu. „Nie wiem jak mam pani podziękować” - rzekł niewidomy. „To ja 

powinnam panu podziękować” - powiedziała z drżeniem w głosie kobieta. „Dlaczego”, 

zapytał niewidomy.  Wtedy kobieta opowiedziała mu krótko swoją historię. „Przed kilkoma 

dniami porzucił mnie mój mąż... W chwili, gdy pana spotkałam na moście, szłam właśnie, aby 

skoczyć z tego mostu i się utopić. Dzięki panu zaniechałam tego zamiaru. Jeszcze raz panu 

dziękuję!”. 

Niewidomy mężczyzna z Ewangelii doznał od Chrystusa podwójnego uleczenia. Nie tylko 

Chrystus przywrócił światło jego oczom, tak że ten człowiek mógł widzieć, ale także 

przywrócił wzrok jego duszy, gdyż rozpoznał on w Chrystusie Syna Bożego i oddał mu 

pokłon. Bardziej duchowo niewidomą, nieszczęśliwą była ta widoma kobieta, która chciała 

popełnić samobójstwo, niż ten ociemniały człowiek, który z powodu ślepoty pomylił swoją 

drogę do domu.  

Otóż istnieje wielka różnica, między człowiekiem pozbawionym wzroku cielesnego, a 

człowiekiem, któremu szwankuje wzrok duszy. Człowiek niewidomy cieleśnie, wie, że nie 

widzi – i to mu niekiedy pomaga otwierać się na światło duchowe. Natomiast człowiek 

zaślepiony duchowo często nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie widzi. Na czym może 

polegać to zaślepienie? Na przykład: może nie widzieć bliźniego. Czasem tak będzie 

zaaferowany różnymi sprawami, że nie zauważy, że jego współmałżonek czuje się samotny. 

Tak będzie troszczył się o różne rzeczy dla dziecka, że nie zauważy, że ono potrzebuje 

odrobiny rodzicielskiego ciepła, rodzicielskiej aprobaty. Nie tylko, że nie zauważy potrzeb 

człowieka, ale też nie zauważy, nie doceni, darów jakimi ta osoba mnie obdarza. I wtedy 

narasta obcość między ludźmi; nawet między żoną a mężem, rodzicami i dziećmi. 

Oczywiście może też zaślepiać nienawiść, chciwość, namiętność, niezdrowa ambicja. 

Źródłem zaś każdego z tych zaślepień jest egoizm, czyli myślenie o sobie – i to jest właśnie 

grzech – to jest największy problem w budowaniu więzi zarówno z Bogiem, jak i z 

człowiekiem. To jest największe nieszczęście, że człowiek tego zaślepienia, swojego grzechu 

nie widzi; albo widzi fałszywie – wydaje mu się, że jest mądrzejszy od Boga; wie, że jest 

takie przykazanie, ale uważa, że on znalazł lepszą drogę od tej, jaką wskazuje Bóg.  

Niech doświadczenie tych trudnych dni, które przeżywamy, ten szczególny tegoroczny 



 

 

Wielki Post, będzie szansą do zauważenia Bożej obecności w naszym życiu, czasem 

przebudzenia, podejścia do sadzawki Siloe (do sakramentu pokuty) i obmycia się, by dostąpić 

Bożego Miłosierdzia, by podłączyć się do źródła Bożej łaski. Człowiek zaślepiony duchowo 

jest jak izolowany przewód elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie zdejmie izolacji z serca i 

aktem wiary nie dotknie Boga, Boża miłość do niego nie dotrze i łaska Boża – jak prąd w 

przewodzie – nie popłynie. Ta izolacja to nasz grzech, nasz egoizm i ten Wielki Post może 

nam pomóc otworzyć się na obecność Bożą. Drugie nasze zadanie to otworzenie szerzej 

naszego serca i oczu na bliźniego; by zauważyć jego radość, ale też jego lęki, kłopoty, 

oczekiwania. I pamiętajmy, że bliźnim to też współmałżonek, moja mama i tato, moje dzieci; 

człowiek, z którym pracuję, który jest w potrzebie. Umiejmy patrzeć na nasze życie i na 

bliźniego oczami Boga, bo jak przypomina I czytanie: „Człowiek patrzy na to co widoczne dla 

oczu, Bóg zaś patrzy na serce”. Nie osądzajmy więc ludzi. Wymowna jest końcowa scena 

filmu: „Matka” o mamie ks. Popiełuszki. Po okrutnym zabójstwie syna ta kobieta, przebacza 

zabójcom i mówi: „Ja za tych ludzi się modlę, ja ich nie sądzę... Ich sędzią będzie Bóg”.  

Prośmy gorąco Boga, aby Jego światłość rozświetlała nasze życie, nas samych. Żadnym 

postanowieniem tej światłości w swoje wnętrze nie wprowadzimy – ale możemy nią napełniać 

swoje wnętrze przystępując do źródeł Bożej łaski: to będzie coniedzielna Msza św. (gdy na 

nowo będzie to możliwe), dobra spowiedź św.; pogłębiona modlitwa; rozważanie i 

zachowywanie w sercu Bożego Słowa.  

Ponieważ, z racji epidemii, nie będzie w tym roku rekolekcji, stąd postaram się wam 

zaproponować na te dni, które były przewidziane na rekolekcje (piątek, sobota i niedziela) 

jakąś formę modlitwy w swoich domach oraz rozważania.   

Niech w ten czas łaski, czas zbawienia zostaną dotknięte i uzdrowione nasze serca. „Zbudź się 

o śpiący i powstań z martwych a zajaśnieje Ci Chrystus”. Zbudźmy się – i niech światło wiary 

napełni nasze serca, niech to światło później przez nas promieniuje na otaczający nas świat. 

Amen.   

 


