
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 
światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owo-
cem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedli-
wość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie 
udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnu-
jąc, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje 

po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie 
te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, 
bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się 
mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zaja-
śnieje ci Chrystus». 

(Ef 5, 8-14). 

Psalm responsoryjny (Ps. 23(22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6). 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pan jest moim pasterzem: 
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoją chwałę. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów; 
namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia 
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 

Chwała Tobie, Królu Wieków! 

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 

Chwała Tobie, Królu Wieków! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 

Słowa Ewangelii według św. Jana 
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Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego 
od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i na-
łożył 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 czło-
wieka, 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 fary-
zeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie za-

chowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób czło-
wiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstało wśród 
nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewido-
mego: «A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otwo-
rzył 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 mó-
wi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i od-
dał Mu pokłon. 

(J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38). 

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posy-
łam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami 
upatrzyłem sobie króla». Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba 
i mówił: «Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec». 
Jednak Pan rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wy-
gląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak 
bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy 
na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». 
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, 
lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». 

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzień-
cy?» Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie 
owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego 
i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki 
on nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: był ru-
dy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: 
«Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą 
i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia 
duch Pana opanował Dawida. 

(1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a). 

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU    ROK  A 
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REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
w Parafii Najświętszej Rodziny 

2 - 5 kwietnia 2017 r. 
 

„Idźcie i głoście”. 
 
 

Ks. Lesław Pańczak, MS 

NIEDZIELA – 2 KWIETNIA 
Nauki rekolekcyjne ogólne na Mszach św. o godz. 
6.30, 8.00, 12.30, 17.00 i 19.00. 
 

PONIEDZIAŁEK – 3 KWIETNIA 
  7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
10.00 Msza św. z nauką ogólną; 
18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
          ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 
 

WTOREK – 4 KWIETNIA 
SPOWIEDŹ  REKOLEKCYJNA: 

6.30 – 8.00,     8.30 - 9.30 spowiedź dla chorych, 
15.30 - 17.00,     17.30 - 19.30. 

  7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
  8.30 Msza św. dla chorych; 
18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
          ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 

ŚRODA – 5 KWIETNIA 
  7.00 Msza św. z nauką ogólną; 
10.00 Msza św. z nauką ogólną; 
18.00 Msza św. z nauką ogólną; 
19.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży 
          ponadgimnazjalnej, pracującej i studentów. 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
w Parafii Najświętszej Rodziny 

2 - 5 kwietnia 2017 r. 
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

 

Ks. Lesław Pańczak, MS 

NIEDZIELA – 2 KWIETNIA 
  9.30 Msza św. dla gimnazjalistów; 
11.00 Msza św. dla dzieci. 
 

PONIEDZIAŁEK – 3 KWIETNIA 
Nauka Rekolekcyjna: 

  8.30 uczniowie gimnazjum; 
11.00 szkoła podstawowa - klasy 0-III; 
12.30 szkoła podstawowa - klasy IV-VI. 
 

WTOREK – 4 KWIETNIA 
  9.30 uczniowie gimnazjum: 
          spowiedź rekolekcyjna; 

10.30 szkoła podstawowa - klasy IV-VI: 
          spowiedź rekolekcyjna; 
11.30 szkoła podstawowa - klasy 0-III: 
          nauka rekolekcyjna. 
 

ŚRODA – 5 KWIETNIA 
  8.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna 
          dla gimnazjalistów; 
11.00 Msza św. i nauka rekolekcyjna 
          dla dzieci - klasy 0-III; 
12.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna 
          dla dzieci - klasy IV-VI. 
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„RZYMSKIE ŚCIEŻKI DROGI KRZYŻOWEJ” 

Jezus skazany na śmierć przez Piłata 
   Scala Santa – Schody Święte w Sanktuarium na Lateranie, 
przywiezione z domu Piłata przez św. Helenę. 
   Te dwadzieścia osiem drewnianych schodów pokonał Jezus 
poddany ludzkiemu nienawistnemu osądowi, a Piłat wydawszy 
Jezusa na śmierć, obmył dłonie. Ilekroć my osądzamy, obmawia-
my, obwiniamy innych, sami umywając ręce od konsekwencji 
naszych słów, przenikających jak strzała czyjeś serce. „Nie sądź-
cie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potę-
pieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37). 

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 
   Via Sacra – Droga Święta, główny trakt starożytnego Rzymu. 
   Tak zaczyna się Droga Krzyżowa, droga święta, prowadząca 
przez nadludzkie cierpienie i śmierć Jezusa do Jego Zmartwych-
wstania, a przezeń do zmartwychwstania i zbawienia wszystkich 
dusz, szczerze ufających Miłosierdziu Bożemu mimo trudu ziem-
skiego życia. Z odwagą trzeba nam nieść krzyż codzienności dro-
gą świętą przetartą dla nas przez samego Boga Człowieka. 

Jezus upada pod krzyżem 
   Piazza San Pietro – Plac św. Piotra w Watykanie. 
   Wiwatujący tłum, nagle głuchy odgłos strzałów. Ojciec  
Święty osuwa się pod ciężarem kul zamachowca, jak Jezus 
pod ciężarem krzyża. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czy-
nią” (Łk 23, 34). 

Jezus spotyka Swoją Matkę 
   Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso – Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Via Merulana. 
   Matka Bolesna widzi cierpiącego Jezusa i nie może udzielić 
Mu macierzyńskiej pomocy w chwili, gdy serce podpowiada, 
że potrzebuje jej najbardziej. Roztacza ją zatem od tamtego bole-
snego spotkania z Jedynym Synem, nieustannie nad każdym z nas 
i w każdym momencie naszego życia, a szczególnie w tym naj-
trudniejszym. Odnajdźmy na nowo tę Matczyną dobroć, miłość 
i opiekę w wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi 
   Tullianum – Więzienie Mamertyńskie. 
   Jako przypadkowy przechodzień stał się naocznym świadkiem 
cierpienia niewinnego Jezusa. Być może przymuszony, pomaga 
Bogu Człowiekowi. A może to Jezus pomaga jemu w odnalezie-
niu drogi do zbawienia? W więzieniu Mamertyńskim według 
podań przed śmiercią więzieni byli święci Apostołowie Piotr 
i Paweł. Więzienie przywiązania do grzechu niejednokrotnie za-
ciera przed oczami obraz Jezusa zmierzającego na Golgotę. Bez 
Jego pomocy więzy nie uwolnią skrępowanych rąk, ani tym bar-
dziej skrępowanego serca. Jakby z przymusu opuszczane więzie-
nie, gdyż ktoś otworzył drzwi. To Jezus otwiera bramy Nieba… 
Możemy iść, jak Szymon, współdźwigając swój krzyż z Jezusem. 

Weronika ociera twarz Jezusowi 
   Chiesa „Domine Quo Vadis” – Kościół „Domine Quo Vadis” 
przy Via Appia Antica. 
   Piotr opuszcza Rzym z obawy przed prześladowaniem i spotyka 
Jezusa, który idzie na powtórne Ukrzyżowanie za nas, pozosta-
wiając trwały ślad stóp na kamieniu. Czy ten ślad pozostaje  
też w naszym sercu? A Weronika? Biegnie na przekór innym, bez 
obaw o siebie, aby choć przez ułamek sekundy ulżyć cierpieniu 
niewinnego Jezusa, który pozostawia Swój wizerunek na jej chu-
ście… Czy ten wizerunek pokornego i cichego, umęczonego Pana 
czcimy w sercu? 

Jezus po raz drugi upada pod krzyżem 
   Policlinico Universitario Agostino Gemelli – Poliklinika Uni-
wersytecka Agostino Gemelli. 
   Ocalenie życia po zamachu, diagnoza – nowotwór, choroba 
Parkinsona. Poliklinika staje się „drugim Watykanem”. Ileż 
to razy upadamy pod ciężarem krzyża chorób, problemów, nało-
gów, grzechu. Lecz jakże ważniejszym jest to, czy za każdym 

razem podnosimy się z upadku… „Bóg włożył Nań grzechy 
wszystkich nas” (por. Iz 53, 5-6). A Jezus wciąż wyciąga do nas 
Swe miłosierne dłonie – możemy wstać… 

Jezus spotyka płaczące niewiasty 
   Catacombe di San Callisto, Catacombe di San Sebastiano – 
Katakumby św. Kaliksta i św. Sebastiana przy Via Appia Antica. 
   „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej 
nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23, 28). Płacz powinien 
nieść ze sobą oczyszczenie duszy. Jak przejście ze śmierci 
do życia wiecznego. Pierwsi chrześcijanie z obawy przed prześla-
dowaniem rzymskim gromadzili się w katakumbach, jako 
„sanktuariach” łączących doczesność z życiem przyszłym,  
na które nadzieja powinna osuszyć łzy. 

Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci 
   Palazzo Apostolico – Pałac Apostolski w Watykanie. 
   Ojciec Święty idzie korytarzem Pałacu Apostolskiego, ale jakby 
nieco mniej pewnie stawia kroki. W pewnej chwili potyka się 
i upada… Ale podnosi się za każdym razem. Choć siły witalne 
opuszczają jego ciało, wzmacnia ducha… aż do niemego błogo-
sławieństwa wiernych przeddzień odejścia do Domu Ojca w Nie-
bie. 

Jezus z szat obnażony 
   Cappella di San Stanislao Kostka – Kaplica św. Stanisława 
Kostki w celi klasztornej, w której zmarł, przy kościele św. An-
drzeja na Kwirynale. 
   Mimo kolejnego upokorzenia, Jezus nie przestaje wybaczać. 
Ofiaruje nam nowe szaty. „To ci, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”  
(Ap 7, 14b). Jak św. Stanisław Kostka uciekający do Rzymu 
w przebraniu żebraczym, aby oddać swe krótkie, młodzieńcze 
życie Panu Bogu. 

Jezus do krzyża przybity 
   Basilica di Santa Croce in Gerusalemme - Bazylika Świętego 
Krzyża z Jerozolimy z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego  
oraz Titulus Crucis, gwoździ i cierni z korony, przywiezionymi 
przez św. Helenę z Jerozolimy. 
   Relikwie Drzewa Krzyża i gwoździe, i ciernie z korony… Nie-
gdyś symbol męki i śmierci, ale od trzeciego dnia droga do Zmar-
twychwstania i zbawienia. „Jeśli kto chce iść za mną, (…) niech 
weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). 

Jezus umiera na krzyżu 
   Colosseo - Koloseum. 
   Rzymski amfiteatr – miejsce męczeństwa pierwszych chrześci-
jan, oddających ostatnie tchnienie na oczach zgromadzonej pu-
bliczności. Czy nie podobnie było na Golgocie? Konający Jezus 
na krzyżu… „A lud stał i patrzył” (Łk 23, 35a). Obyśmy jednak 
zawsze uzdolnieni byli do prawdziwego nawrócenia… 
„Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zoba-
czyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi” (Łk 23, 48). 

Zdjęcie Ciała Jezusa z krzyża 
   Pieta Vaticana – Pieta watykańska autorstwa Michała Anioła 
w Bazylice św. Piotra. 
   Wpatrujemy się w postać Maryi, na której ręce złożono Ciało 
Syna. Czy to już koniec historii zbawienia? Nie, wręcz przeciw-
nie – to właśnie jej początek… 

Złożenie Ciała Jezusa do grobu 
   Basilica di San Pietro in Vaticano – Bazylika św. Piotra w Wa-
tykanie. 
   „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół 
mój” (Mt 16, 18). Przepiękna bazylika wzniesiona w miejscu 
grobu św. Piotra Apostoła. Ale czymże ona jest w całym swym 
majestacie wobec świątyni serca każdego człowieka, który wstaje 
z grobu grzechu ku światłu nowego życia w Panu, wiodącemu, 
jak Droga Krzyżowa, do Zmartwychwstania… 

Katarzyna Nazimek 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjąt-
kiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.  
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1. Rozpoczynamy już czwarty tydzień Wielkiego Postu. 
W tym świętym czasie Kościół zaprasza nas do nawró-
cenia. Powinno się ono dokonywać przede wszystkim 
w naszym wnętrzu: nie może ograniczać się tylko 
do zewnętrznych praktyk religijnych. W naszym na-
wracaniu mogą nam pomóc Rekolekcje Wielkopostne, 
które rozpoczną się w przyszłą niedzielę, 2 kwietnia. 
Szczegóły znajdziemy w dzisiejszej „Naszej Familii”, 
na plakatach oraz stronie internetowej parafii. Niech 
liczny udział w naszych rekolekcjach będzie jeszcze 
jednym dowodem na nasze otwarcie na łaski Bożego 
Miłosierdzia. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie 
Żale w niedziele o godz. 16.00; Droga Krzyżowa 
w piątki: dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 
i dla młodzieży o 19.30. Uczestnicząc w tych nabożeń-
stwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykły-
mi warunkami. W czasie Gorzkich Żali jest zbierana 
składka na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich 
ofiarodawców i ich rodziny modlimy się do Najświęt-
szej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych 
we wszystkie środy Wielkiego Postu. 

3. W okresie Wielkiego Postu staramy się pamiętać 
o potrzebujących. Przy wyjściu z kościoła możemy 

nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprze-
daży przeznaczona jest na pomoc dla biednych. 

4. Msza św. dla Seniorów w piątek o godz. 9.00, 
a po niej Droga Krzyżowa. 

5. W pierwszą sobotę miesiąca – 1 kwietnia zapraszamy 
na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30. 

6. W przyszłą niedzielę w godz. od 7.00 do 14.00 działa-
jący przy naszej parafii „Klub Aktywności” zaprasza 
na kiermasz prac osób niepełnosprawnych, wykona-
nych w ośrodkach terapeutycznych prowadzonych 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. 

7. Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci 
ze szkół podstawowych do Władysławowa w dniach 
od 13 do 26 lipca. Więcej informacji u ks. Bogdana, 
a także na plakatach, na stronie internetowej parafii 
oraz na stolikach z tyłu kościoła. 

 
Z naszej wspólnoty odeszła do Pana: 

+ Czesława Nowak, l. 91, zam. ul. Heleny 14. 
 

Dobry Jezu, a nasz Panie… 

NOWENNA  DO  NAJŚWIĘTSZEJ  RODZINY  -  NASZE  MODLITWY 

  Najświętsza Rodzino, 
w rocznicę pierwszych uro-
dzin mojej wnuczki Marysi 
bardzo Cię proszę o opiekę 
i błogosławieństwo Boże 
dla niej. Maryjo chroń ją od 
wszelkich niebezpieczeństw 
i wypraszaj łaski u swojego 
Syna Jezusa Chrystusa. 
  Najświętsza Rodzino, 
gorąco proszę o uzdrowienie 
z ciężkich chorób Wiesławę. 

  Najświętsza Rodzino, dziękuję w imieniu mieszkań-
ców bloku przy ul. Duża Góra 35 za wysłuchanie prośby 
o „pilotowanie” naszego podania do Spółdzielni Mieszka-
niowej w sprawie renowacji klatek schodowych. Otrzy-
maliśmy zgodę na wykonawstwo tych prac w dwóch eta-
pach. Pierwszy w bieżącym roku. Dziękujemy serdecznie 
i prosimy o dalszą opiekę nad tymi pracami. 
  Najświętsza Rodzino, prosimy o potrzebne łaski, bło-

gosławieństwo Boże i uzdrowienie ks. Józefa Chodurka. 
Żywy Różaniec. 
  Najświętsza Rodzino, gorąco proszę o łaskę wiary, 
modlitwy, uwolnienie od nałogów i złych mocy. Proszę 
o dary Ducha Świętego dla moich dzieci, o potrzebne ła-
ski i błogosławieństwo Boże dla Jana, Wiktora i Dawida. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o opiekę nad rodziną sy-
na i synowej, o potrzebne łaski, zdrowie dla synowej 
w stanie błogosławionym, o szczęśliwe rozwiązanie. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o potrzebne łaski i dobrą 
pracę dla Barbary. 
  Najświętsza Rodzino, dziękuję za szczęśliwe urodze-
nie przez Monikę córeczki. Zawierzam Twojej opiece 
matkę i dziecko, prosząc o zdrowie dla nich i wszelkie 
potrzebne łaski. Ciocia. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o zdrowie i potrzebne 
łaski dla męża Stanisława. Miej go w swojej opiece. 
  Najświętsza Rodzino, błagamy o wytrwałość w cięż-
kiej chorobie i uratowanie życia Grażynki, matki trójki 
dzieci. 


