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IV Niedziela Wielkiego Postu 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

 

Słowa Ewangelii według św. Jana 
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, 

niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, 
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, 

obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył 
się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, 

mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest 
ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja 
jestem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do 
faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 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 powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do 

niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” 
Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś 

się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał,  
że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna 

Człowieczego?”. 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.  
J 9,1.6–9.13–17.34–38                       Oto słowo Pańskie 

 

Odkryć Jezusa 
Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i 
przeoczyć to, co jest dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie to jest jedynie wstępem do 
tego, co jest sednem działania Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy tak, 
abyśmy byli w stanie dostrzec, kim On jest, i odkryć Jego prawdziwą naturę i 
posłannictwo. Niewidomemu się to udaje. Na samym początku widzi w Nim 
zwyczajnego człowieka (Człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto [i] nałożył 
na moje oczy), a następnie wyznaje: On jest prorokiem, i zostaje Jego uczniem (Może i 
wy chcecie zostać Jego uczniami?). Na koniec oddaje Mu pokłon, uznając w Nim Syna 
Człowieczego. Tak więc od duchowej ślepoty stopniowo doprowadzony zostaje do 
światła wiary. Każdy z nas musi przejść podobny proces duchowego oświecenia. 
Prośmy więc Boga, aby otworzył nasze oczy. 

 

Panie, Ty jesteś światłością świata. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli ujrzeć Twoje 
światło, i prowadź nas ku pełniejszemu poznaniu Ciebie. 

 



Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec 
26.03.2017r(niedziela) –Gorzkie Żale 
27.03.2017r(poniedziałek) – R. Św. Antoniego 
28.03.2017r(wtorek)-R. Św. Cecylii 
29.03.2017r(środa) – R. Św. Agaty 
30.03.2017r(czwartek)- RMB Nieustającej Pomocy 
31.03.2017r(piątek) –Droga Krzyżowa 
01.04.2017r(sobota)- R. Św. Faustyny Kowalskiej 

               02.04.2017r(niedziela) – Gorzkie Żale 

 

REKOLEKCJE  SZKOLNE 
  

Od poniedziałku do środy 
uczniowie naszych szkół oraz 
przedszkola wezmą udział w 

rekolekcjach szkolnych. 
Zaplanowane są na te dni spotkania w trzech poziomach wiekowych: 

   9:00 – dla uczniów klas I-III 
10:30 – dla uczniów kl. IV-VI 
12:00 – dla uczniów gimnazjum, a oprócz tego uczniowie 
normalnie  uczestniczą w zajęciach wg. planu. 

Zadbajmy, aby wszystkie nasze dzieci dobrze wykorzystały 
ten szczególny czas: biorąc udział w spotkaniach oraz przystępując 
do spowiedzi. 
 

To prawdziwe arcydzieło.  
Na ekrany kin właśnie weszła ekranizacja 

bestsellerowej książki "Chata" 
Williama P. Younga. 

 

"Chata" to poruszająca historia o spotkaniu 
człowieka z Bogiem, które dokonuje się w górskiej 
chacie. To także opowieść o stracie, przebaczeniu 
i miłości Boga do człowieka. Książka, na podstawie 
której powstał film, jest jedną z najlepiej 
sprzedających się książek ostatnich czasów, 
bardzo popularną nie tylko w kręgach 
chrześcijańskich. 

W Kinie „Narie” w Morągu można obejrzeć ten film: 
  26 marca o godz.18:00 

29 marca o godz. 20:15 
30 marca o godz. 18:00 
31 marca o godz. 20:15              Polecamy! 

 



 

Ogłoszenia parafialne na  IV  Niedzielę  Wielkiego Postu 
  26.03.2017 r. 

    
Rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. 

Msze św. z kazaniem w Miłakowie będą o godz. 8.00 i 18.00.  
Msze św. z kazaniem w Książniku o godz. 10:00, a w Ząbrowcu o godz. 
16:00 
Spowiedź wielkopostna będzie w Miłakowie 28 i 29 marca o godz. 
11:30 i 17:00, a na wioskach codziennie przed Mszą św. 

******************************************************* 
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W czwartek o godz. 17:00 Grupa AA zaprasza na spotkanie 
W piątek - spotkanie młodzieży franciszkańskiej FRA.  
W sobotę – o godz. 10:00 zbiórka ministrantów  

 

Caritas zaprasza do udziału w wielkopostnych dziełach 
charytatywnych, przy  wyjściu z kościoła można jeszcze nabyć 
Paschaliki i publikację „Dźwigając krzyż”.  
 Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbonki 
przy bocznym ołtarzu. Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać . 
 Dziękujemy parafianom z ul. M. Konopnickiej za przygotowanie 
kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na 
następną niedzielę prosimy parafian z ul. Kopernika od nr 1 do nr 15 
 W tym tygodniu odeszła do Pana: śp. Teresa Sekular.  
Wieczny odpoczynek racz jej dać panie, a światłość wiekuista niechaj jej 
świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 
   

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy 
wiele łask Bożych na cały nowy tydzień.    

Franciszkanie 
 

Katechezy Parafialne planowane na KWIECIEŃ 
 

09. IV  - Metody leczenia niepłodności. (Po Mszy św. o godz. 11:00; 
Do obecności zobowiązani są rodzice uczniów gimnazjum i i klasy III Gimnazjum) 

23. IV - Odpowiedzialność za życie religijne. (Po Mszy św. o godz. 11:00;             
Do obecności zobowiązani są rodzice  i dzieci klasy 3 Szkoły Podstawowej) 

30. IV - Dziś trochę o czystości małżeńskiej? Natura lepsza od   

antykoncepcji i pornografii. (Katecheza dla małżonków wygłoszona będzie na 

Mszy św. o godz. 18:00) 

 



 

 

Zespół red. o. Leon Barczak OFM, Agnieszka Bułak, Marzena Pietrasik i Joanna Horyd 
 Patronat i kolportaż: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie 

Dzień  Intencje Mszalne 26.03-02.04.2017 r. 

Niedziela  

26.03.2017 

7:30 
Za ++ Wiesława i Tomasza Bednarczyk, Stanisława i 
Mieczysławę Boraczyńskich oraz Dariusza Heinich 

9:00 Za ++ rodziców Tomaszewicz i Matusiak oraz Mariusza 
11:00 Za + o. Błażeja (greg) 
18:00 Za ++ Stanisława Bułak i Zdzisława Tejs 

Poniedziałek 

27.03.2017 

8:00 
1. Za + o. Błażeja (greg.) 
2. Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 

18:00 

1. Za + Henryka Zielińskiego w 1. rocznicę śmierci 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja i 
Jarosława z racji urodzin 

Wtorek 

28.03.2017 

8:00 
1. Za ++ Juliannę i Jana Miazga 
2. Za + o. Błażeja (greg.) 

18:00 
1. Za ++ Ireneusza i Alojzego Pudlak 
2. Za +Jadwigę Głębocką 

Środa  

29.03.2017 

8:00 
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosław. i opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji urodzin 
2. O Boże błogosław. i dary Ducha Świętego dla Ewy i Danuty 

18:00 
1. Za ++ Grzegorza oraz jego rodziców i rodzeństwo 
2. Za + o. Błażeja 

Czwartek 

30.03.2017 

8:00 
1. Za + Klotyldę i ++ z rodziny 
2. Za + o. Błażeja (greg.) 

18:00 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosł.  zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla syna Jana 

2. Za + Bogdana i Helenę Nowoszewskich 

Piątek 

31.03.2017 

8:00 
1. Za ++ rodziców i braci z rodziny Knechtów 
2. Za + Krystynę Stec – intencja od sąsiadów 

18:00 

1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
mieszkańców z ulicy Dworcowej 

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny 
Stakun z okazji 87. urodzin 

Sobota 

01.04.2017  

8:00 
1. Za + Kazimierza – intencja od o. Fidelisa z rodzicami 
2. Za ++ Zofię, Stanisława i Wojciecha Rasińskich 

18:00 

1. Za ++rodziców 
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Częstochowskiej dla Mamy Grażyny 

Niedziela 

02.04.2017 

7:30 Za + Hieronima Bejtka 

9:00 
1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Róży św. Anny 
11:00 Za Parafian i Dobroczyńców Kościoła i Klasztoru 

18:00 Za ++ Jadwigę i Władysława Warecha oraz Zenona Miazga 


