Odpowiedział: "To prorok". Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że
przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich,
mówiąc: "Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy
urodził? W jaki to sposób teraz widzi?" Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli:
"Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to
stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego
samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie". Tak powiedzieli jego
rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna
Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli
jego rodzice: "Ma swoje lata, jego samego zapytajcie". Znowu więc przywołali
tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: "Oddaj chwałę Bogu.
My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem". Na to odpowiedział: "Czy On
jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz
widzę". Rzekli więc do niego: "Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci
oczy?" Odpowiedział im: "Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co
znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?" Wówczas go
obrzucili obelgami i rzekli: "To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami
Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie
wiemy, skąd pochodzi". Na to odpowiedział im ów człowiek: "W tym
wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy
otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego,
kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś
otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od
Boga, nie mógłby nic uczynić". Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w
grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz. 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. A Jezus
rzekł: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie
widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi". Usłyszeli to
niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: "Czyż i my jesteśmy
niewidomi?" Jezus powiedział do nich: "Gdybyście byli niewidomi, nie
mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa
nadal". (J 9, 1-41)
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Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego
człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi,
kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on
czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani
on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało
się tak, aby się na nim objawiły sprawy
Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który
Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi
noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak
długo jestem na świecie, jestem światłością
świata". To powiedziawszy, 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 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". Mówili więc do niego:
"Jakżeż oczy ci się otworzyły?" On odpowiedział: "Człowiek, zwany Jezusem,
uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam
i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem". Rzekli do niego:
"Gdzież On jest?" Odrzekł: "Nie wiem". 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 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 powstał wśród nich
rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: "A ty, co o Nim mówisz,
jako że ci otworzył oczy?" (cd. na str. 4)

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 23.03
Za † Bożenę Przybysz – od rodziny z Kalisza i Koźminka.
7
00
1) Za † Gerharda Seget, †† rodziców, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu
18
cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 85. rocznicy urodzin Elżbiety Kunert
oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

2) Za † Bronisława Szpitalak w 1. rocznicę śmierci.
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00

Wtorek – 24.03
700 Za †† Krystynę i Mieczysława Maruszczak oraz w intencji żyjących
i †† z rodziny Leusz.
00
1) Za † Marcina Hońka – od rodziny Kopackich z Sieradza.
18
2) Za †† rodziców Eleonorę i Wacława Martusewicz, Marię i Stanisława
Kucypera, Zofię i Wernera Loch oraz †† z rodziny Seidel i Paciulan oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

Środa – 25.03; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
00

Za † matkę Amalię Jałowy, †† z pokrewieństwa.

00

Za † Janusza Dikta – od Krzysztofa z rodziną.

7
17

Czwartek – 26.03
00

Za † ojca Thanasis Rallis w dniu urodzin.

00

1) Za †† rodziców Wilhelma i Waltraudę Beer, brata Gintera Beer, babcię
Anastazję Rypalla i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Klarę i Jerzego Gabor, Stanisławę i Bronisława Ćwiklak,
brata Henryka, bratową Zofię, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

7
18

Piątek – 27.03

700 Do Bożej Opatrzności (…) dla całej rodziny.
815 Za †† Franciszka i Agnieszkę Kusch, synów Franciszka i Bernarda z żoną,
córkę Johannę, wnuka Krzysztofa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
45
1) Za † ojca Jana Lipertowskiego oraz dziadków z obu stron i dusze
9
w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Marii Konwerskiej
oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
3) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Marii oraz o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
15
Za † Łucję Nawarowską w 1. rocznicę śmierci.
11
1615 Gorzkie Żale.
1700 Za † syna Tadeusza w dniu urodzin.

OGŁOSZENIA
 Dzisiaj o godz. 16





700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Piotra z okazji urodzin oraz o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
730 Droga Krzyżowa.
1715 Droga Krzyżowa.
1800 1) Za † męża Joachima Myśliwiec w kolejną rocznicę urodzin, †† z rodziny
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Ryszarda z okazji 70. rocznicy
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.



Sobota – 28.03
700 1) Za † Karola Przybyła w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za † męża Józefa, rodziców Marię i Józefa, siostrę Halinę oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
00
1) Za †† Kazimierza i Zofię Sajewicz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.
18



Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątek po Mszy św.
porannej i o godz. 1715 nabożeństwach: Drogi Krzyżowej. (Wypominki za
zmarłych na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii).
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne zostają odwołane.
Msze św. z parafii katedralnej w Opolu transmitowane są w TVP3 OPOLE w dni
powszednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 800 oraz w niedzielę o godz. 900.
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju
informujemy, że od tego tygodnia wstrzymany zostanie kolportaż parafialny
„Gościa Niedzielnego”. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji
drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy
(kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Pragniemy również zachęcić do
skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr
12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12.
numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie
PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych
i konserwację zabytków sakralnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w zakrystii. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
Wszelkie informacje związane z sytuacją zagrożenia epidemicznego dostępne są
na diecezjalnej stronie internetowej: diecezja.opole.pl
15

