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REFLEKSJA NA NIEDZ IE LĘ  
 

 

 

 

Uczniowie Jezusa zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, 

że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus 

odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego,  

ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. 

Wiele ludzkich sytuacji, które z pozoru wydają się nam 

okrutne, rozpaczliwe czy beznadziejne, posiada swój 

głębszy wymiar i sens. Warto go odkryć. 

W niezawinionym cierpieniu najbardziej bolesny jest absurd, brak widomego 

sensu, dlatego za wszelką cenę próbujemy go szukać. Jednak pytanie o przyczynę 

cierpienia najczęściej pozostaje bez odpowiedzi, co wzmaga tylko nasze rozterki, 

bunt i ból. Cierpienie powoduje, że człowiek czuje się jak pogrążony  

w ciemnościach i zdezorientowany, opuszczony i zdradzony. Przecież zgodnie  

z wszelką logiką i słusznymi postulatami nie powinno nas spotkać nic złego. Jeśli 

sprawiedliwy, dobry i miłujący Bóg czuwa nad wszystkim, to powinien nas 

zabezpieczyć od nieszczęść, a przynajmniej zsyłać je tylko na tych, którzy sobie 

jakoś na to zasłużyli, czyli na pewno nie na nas. Gdy nas coś dotknie, to w naszym 

mniemaniu, jest to skutki em jakiejś pomyłki w Bożych rachubach czy okrutnego 

kaprysu ślepego losu, ale nigdy naturalnej kolei rzeczy czy logicznego następstwa 

własnego postępowania - wszak jesteśmy niewinni. 

Ale to przekonanie o własnej niewinności tylko pogłębia tragizm i absurdalność 

ludzkiego życia. Dlatego za wszelką cenę, nawet oskarżając Boga, szukamy 

racjonalnego wytłumaczenia tragicznych sytuacji. Dla uczniów Jezusa ślepota tego 

człowieka była wyraźną karą Bożą, jeśli nawet nie za jego własne grzechy,  

to przynajmniej za winy rodziców. 

Jezus objawia zupełnie inne wytłumaczenie i sens cierpienia. Co prawda choroba, 

kalectwo, cierpienie mogą być nieraz konsekwencją naszych błędnych decyzji, 

głupoty czy czyjejś złośliwości, ale na ogół nie jesteśmy bezpośrednio 

odpowiedzialni za to, co nas spotyka. W takiej sytuacji powinniśmy pytać nie tyle 

o źródło i przyczynę trudnych doświadczeń, lecz o sposób reagowania  

na cierpienie i o to, jak postępować, by w miarę możliwości cierpienie nas  

nie niszczyło, lecz budowało. 

ks. Mariusz Pohl  

/za: www.diecezja.opole.pl/  



 
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI  

NIEDZIELA – 26 marca 2017r. 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE 

  830 Msza Św.: Intencja P. KŁOSEK 

1000 Msza Św.: Intencja P. GAWLIK 

1400 Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym 

 PONIEDZIAŁEK – 27 marca 2017r. 

1700 Msza Św.: Za + Luizę KOŁODZIEJCZYK, + męża i ++ synów 

WTOREK – 28 marca 2017r. 

1700 Msza Św. szkolna: Intencja P. LASAK 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej /dla dzieci i młodzieży/  

ŚRODA – 29 marca 2017r. 

1700 Msza Św.: INTENCJA WOLNA 

CZWARTEK – 30 marca 2017r. 

  700 Msza Św.: INTENCJA WOLNA 

PIĄTEK – 31 marca 2017r. 

1700 Msza Św.: Intencja P. HARONSKA 

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej /dla dorosłych/ 

SOBOTA – 1 kwietnia 2017r. 

  730 Modlitwa Różańcowa 

  800 Msza Św.: INTENCJA WOLNA 

NIEDZIELA – 2 kwietnia 2017r. 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

  830 Msza Św.: Za zmarłą Łucję RZEGA w 30 dzień po śmierci 

1000 Msza Św.: Intencja P. HARONSKA 

1400 Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym  

Od 2 kwietnia: 

 W tygodniu Msze Święte wieczorne – godz. 1900 

 Czwartek – Msza Święta o godz. 700 

 Sobota – Modlitwa Różańcowa o godz. 730, Msza Święta o godz. 800. 

 Niedziela – Msze Święte o godz. 830 i 1000 
 



 

O G Ł O S Z E N I A  
IV  N IEDZ IELA WIELK IEGO POSTU 

 

 Dziś IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE.  O godz. 1400 zapraszam 

serdecznie na Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym. 

 We wtorek (28.03) o godz. 1700 Msza Święta szkolna, a po niej Nabożeństwo 

Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży. Zapraszam serdecznie. 

 W piątek (31.03) Po Mszy Świętej Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych 

z wypominkami. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście 

można uzyskać codziennie odpust zupełny 

 W sobotę (1.04) o godz. 730 Modlitwa Różańcowa i o godz. 800 Msza Święta.  

 W przyszłą niedzielę (2.04) V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. O godz. 1400 

zapraszam serdecznie na Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym. 

 Począwszy od 3 kwietnia Msze Święte wieczorne w tygodniu będą sprawowane 

o godz. 1900. 

 Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kozielskiej ogłasza nabór do klasy I i VII  

 Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Włoch, m.in.: do grobu św. Mikołaja  

w Bari, w dniach 13-22 września 2017 r. Koszt to 2100 zł. Szczegóły i zapisy  

w kancelarii parafialnej 

 Polecam GOŚĆ NIEDZIELNY i GŁOS MIEDONI  

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz Diecezjalnego 

Domu Formacyjnego i naszej Wspólnoty! 

  
 

 

Wasz  - ks. Łukasz Szablicki 
 

KWIECIEŃ – PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając 

poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie  

lub w życiu konsekrowanym. 


