
Bóg patrzy inaczej niż czło-
wiek. Nie zatrzymuje się na 
tym, co widoczne dla oczu, ale 
widzi ludzkie wnętrze, ludzkie 
serce. Bóg widzi w ciemności, 
bo sam jest Światłem. W końcu 
Bóg przywraca wzrok temu, 
który nie widział od urodzenia, 
stwarza go na nowo dla Świa-
tła. Okazuje się jednak, że 
można mając oczy, niczego nie 
dostrzegać. I ten rodzaj ślepoty 
piętnuje dzisiaj Ewangelia.  
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 LITURGIA SŁOWA   
1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13; Ps 23; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodze-
nia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się uro-
dził 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: Posła-
ny. 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: „Czło-
wiek, 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 te-
go człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do fary-
zeuszów. 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”. Nie-
którzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten 
nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni po-
wiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki?” I powstał wśród nich rozłam. Po-
nownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o 
Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?” Odpowie-
dział: „To prorok”. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był 
niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, 
który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: „Czy wa-

szym 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 la-



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1297 Ważnym momentem, któ-
ry poprzedza celebrację bierz-
mowania, a równocześnie w pe-
wien sposób do niej należy, jest 
poświęcenie krzyżma świętego. 
Dokonuje go dla swej diecezji 
biskup w Wielki Czwartek pod-
czas Mszy krzyżma świętego.  
W Kościołach wschodnich po-
święcenie to jest zarezerwowa-
ne patriarchom. Liturgia w 
Antiochii w ten sposób wyraża 
epiklezę poś-więcenia krzyżma 
świętego (myronu): "(Ojcze... 
ześlij Twojego Ducha Świętego) 
na nas i na ten olej, który jest 
przed nami: poświęć go, aby był 
dla wszystkich, którzy zostaną 
nim namaszczeni i naznaczeni, 
myronem świętym, myronem 
kapłańskim, myronem królews-
kim, namaszczeniem wesela, 
szatą światła, płaszczem zba-
wienia, darem duchowym, 
uświęceniem duszy i ciała, 
szczęściem nieprzemijającym, 
niezatartą pieczęcią, puklerzem 
wiary i tarczą ochronną prze-
ciwko wszystkim zakusom Nie-
przyjaciela". 

ta, 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 rze-
kli: „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 grzesz-
ników, 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 usły-
szał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On od-
powiedział: „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego wi-
dzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: „Przy-
szedłem 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”. – Oto słowo Pańskie. 

 

 

PATRON DNIA – Święty Zachariasz, papież 
 Nie znamy daty narodzin Zachariasza, który był gre-

kiem, ale urodzonym we Włoszech. Możliwe, że współ-
pracował ze św. Grzegorzem III i był diakonem, którego 
podpis figuruje na synodzie rzymskim w roku 732.  

3 grudnia 741 roku został wybrany na Stolicę Piotro-
wą. Zachariasz był ostatnim z papieży tzw. wschodnich, 
który zwrócił się do cesarza o zatwierdzenie swojego 

wyboru. Łagodnością i życzliwością zjednał sobie lud Italii, cesarza i są-
siadów. Utrzymywał dobre stosunki z Konstantynopolem. Zawarł pokój  
z Longobardami, odzyskując część ziem i jeńców. Kiedy zaprzyjaźniony 
król Ratchis utracił tron, przyjął go do siebie. Zawarł sojusz z Frankami 
oraz udzielił poparcia Pepinowi Małemu. Zachariasz odrestaurował  
i upiększył wiele kościołów. Przeniósł swoją siedzibę z Palatynu do Late-
ranu i powiększył tamtejszy pałac. Zmarł w Rzymie po 11 latach pontyfi-
katu 15 marca 752 roku. 

 

25 marca – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 
Ta uroczystość przypomina  

o wielkim zdarzeniu, od którego 
rozpoczęła się nowa era w dziejach 
ludzkości. Archanioł Gabriel przy-
szedł do Maryi, niewiasty z Naza-
retu, by zwiastować Jej, że to na 
Niej spełnią się obietnice proro-
ków, a Jej Syn, którego pocznie  
w cudowny i dziewiczy sposób za 
sprawą Ducha Świętego, będzie 
Synem samego Boga. Fakt, że uro-
czystość ta przypada często w 
trakcie Wielkiego Postu uzmysła-
wia nam, że tajemnica Wcielenia 
jest nierozerwalnie związana z ta-
jemnicą śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. 

Liturgiczne początki tej uroczy-
stości są nadal przedmiotem do-
ciekań. Najprawdopodobniej nie 
została ona wprowadzona jakimś 
formalnym dekretem władzy ko-
ścielnej, ale wyrosła z refleksji nad 
wydarzeniem tak szczegółowo 
przedstawionym na kartach Ewan-
gelii. 

Uroczystość Zwiastowania zaczął 
najpierw wprowadzać Kościół 
Wschodni już od wieku V. Na Za-
chodzie przyjęło się to święto od 
czasów papieża św. Grzegorza 
Wielkiego (+ 604). Najstarszym 
świadectwem tego święta na 
Wschodzie jest homilia Abrahama 



 

 

z Efezu, wygłoszona najprawdopo-
dobniej w Konstantynopolu między 
530 a 550 r. Święto w Konstantyno-
polu potwierdzone jest w VI w., w 
Antiochii pod koniec VI w., w Jerozo-
limie w I połowie VII w. Na Zacho-
dzie natomiast potwierdzenie znajdu-
jemy w VII w. (Rzym i Hiszpania).  

W swoich początkach uroczystość ta 
miała wysoką rangę, gdyż była uwa-
żana za święto Pańskie. Akcentowano 
nie tyle moment zwiastowania, co 
wcielenia się Chrystusa Pana, czyli 
pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię 
i rozpoczęcia dzieła naszego zbawie-
nia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud na-
dał temu świętu charakter maryjny, 
pierwszą osobą czyniąc Maryję jako 
"błogosławioną między niewiastami", 
wybraną w planach Boga na Matkę 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber 

Pontificalis papieża św. Sergiusza I 
(687-701) poleca, aby w święto Zwia-
stowania, podobnie jak w święto Ofia-
rowania Pana Jezusa, Narodzenia i 
Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja 
z litanią z kościoła św. Hadriana do 
bazyliki Matki Bożej Większej.  

O święcie Zwiastowania wspomina-
ją synody w Toledo (656) i w Trullo 
(692). We Francji na ten dzień była 
przeznaczona osobna, bardzo piękna 
procesja. Wiadomo także, że już w IV 
wieku w Nazarecie powstała bazylika 
Zwiastowania. Wystawił ją bogacz 

żydowski, Józef z Tyberiady, który 
przeszedł na chrześcijaństwo. Wybu-
dował on kościół na miejscu, gdzie 
według podania miał stać domek 
Świętej Rodziny. W roku 570 nawie-
dza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, 
Antoni z Piacenzy. Przetrwała ona do 
wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu 
wystawili o wiele większą i bardziej 
okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do 
roku 1955, kiedy to franciszkanie wy-
stawili nową, obecnie istniejącą świą-
tynię. W odległości ok. 200 metrów 
od niej znajduje się kościół św. Józe-
fa. W wieku VI stał na tym miejscu 
kościół Matki Bożej Karmiącej. W 
pobliżu niego znajduje się także syna-
goga, zbudowana na miejscu tej, w 
której Chrystus często przebywał i 
nauczał. Pamiątką najpewniejszą z 
czasów Maryi jest jej studnia, jedyna 
zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu 
stał kiedyś kościół poświęcony świę-
temu archaniołowi Gabrielowi. 

Nie mamy także pewności, dlaczego 
na obchód tajemnicy Zwiastowania 
wybrano właśnie dzisiejszy dzień. 
Najczęściej podaje się wyjaśnienie 
wiążące 25 marca z dniem, w którym 
celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 
grudnia, a zatem datami, które dzieli 
dokładnie 9 miesięcy. Współcześni 
badacze genezy święta Zwiastowania 
wykluczają jednak ten element. 
Chrześcijanie pierwszych wieków 

przywiązywali wielką wagę do ostat-
nich dni marca i początku kwietnia. 
Związane to było z datą 14 Nizan w 
Starym Testamencie - ze świętem 
Paschy. Prawdopodobnie dlatego wła-
śnie w ostatnich dniach marca wspo-
minano moment Zwiastowania - po-
czątku Życia, które przez mękę, 
śmierć i z martwych powstanie odno-
wiło wszechświat. 

Powszechnie posługujemy się 
dwiema modlitwami, które upamięt-
niają moment Zwiastowania. Są to 
"Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański". 

Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa 
ta składa się z pozdrowienia archanio-
ła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety  
i z modlitwy Kościoła. Na słowach 
pozdrowienia Gabriela - "łaski pełna" 
- Kościół oparł wiarę w Niepokalane 
Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Mary-
ja była pełna łaski, to nie mogła jej 
nigdy być pozbawiona. Słowa św. 
Elżbiety: "Błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc 
żywota Twojego" zawierają część po-
zdrowienia anioła (Błogosławionaś 
Ty między niewiastami). W ten spo-
sób św. Elżbieta jakby chciała pod-
kreślić, że znana jest jej tajemnica 
Zwiastowania, że w imieniu wszyst-
kich niewiast świata winszuje Maryi 
tak wielkiej godności. 

Do wieku XVI odmawiano w Ko-
ściele tylko słowa anioła i Elżbiety. 

X 



 

Papież św. Pius V oficjalnie wprowa-
dził resztę słów, które do dnia dzisiej-
szego odmawiamy. Modlitwę Po-
zdrowienia Anielskiego odmawiały 
miliony wiernych i wielu świętych 
wielekroć na dzień. Do jej rozpo-
wszechnienia przyczyniło się również 
"nabożeństwo trzech Zdrowaś". Pro-
pagowało je wielu świętych, jak np. 
św. Leonard z Porto Maurizio (+ 
1751), św. Alfons Liguori (+ 1787) i 
św. Jan Bosko (+ 1888). Jedni rozpo-
wszechniali to nabożeństwo dla upro-
szenia sobie trzech cnót: wiary, na-
dziei i miłości; inni dla zachowania 
potrójnej czystości - niewinności, 
czystości, celibatu; inni wreszcie dla 
uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i 
zbawienia duszy. 

Do liturgii Pozdrowienie Anielskie 
zostało wprowadzone w formie anty-
fony do Mszy świętej w IV Niedzielę 
Adwentu w wieku XII. Najwięcej 
jednak do rozpowszechnienia Zdro-
waś Maryjo przyczyniła się praktyka 
odmawiania różańca świętego, gdzie 
tę modlitwę powtarza się obecnie aż 
200 razy. 

Anioł Pański. Historia tej modlitwy 
sięga wieków średnich, kiedy to bi-
ciem dzwonów wyznaczano trzy pory 
dnia: rano, południe i wieczór. Z po-
wodu braku zegarów był to zwyczaj 
bardzo praktyczny. Przez pobożne 
odmawianie tej modlitwy przypomi-
namy sobie scenę Zwiastowania i to, 
co się w niej dokonało. 

Paweł VI w Adhortacji apostolskiej 
Marialis cultus tak zachęca do odma-

wiania tej modlitwy: "Gdy chodzi o 
modlitwę Anioł Pański, to chcemy je-
dynie powtórzyć naszą zachętę, pro-
stą, lecz gorącą, aby zwyczajowe od-
mawianie tej modlitwy zostało za-
chowane. Mimo bowiem upływu wie-
ków zachowuje ono swoją siłę i blask. 
Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta z 
Pisma świętego". Papież sam tę mo-
dlitwę codziennie odmawia, często 
spotykając się przy tej okazji z wier-
nymi gromadzącymi się na placu św. 
Piotra, którym po modlitwie udziela 
błogosławieństwa. 

Scena Zwiastowania to jeden z ulu-
bionych tematów malarstwa religijne-
go. Najdawniejszy wizerunek Maryi - 
z II w. - zachował się w katakumbach 
świętej Pryscylli. Maryja siedzi na 
krześle, przed Nią zaś stoi anioł w po-
staci młodzieńca, bez skrzydeł, za to 
w tunice i w paliuszu, który gestem 
ręki wyraża rozmowę. Podobne ma-
lowidło spotykamy z wieku III w ka-
takumbach św. Piotra i Marcelina. Od 
wieku IV spotykamy Gabriela ze 
skrzydłami. Ma on w ręku laskę po-
dróżną albo lilię. Na łuku tęczowym 
w bazylice Matki Bożej Większej w 
Rzymie wśród dziewięciu obrazów - 
barwnych mozaik - jest również scena 
Zwiastowania (z wieku IV). Maryja 
jest ubrana w bogate szaty i siedzi na 
tronie w świątyni jerozolimskiej w 
chwili, kiedy haftuje purpurową za-
słonę dla świątyni. Na głowie ma kró-
lewski diadem. Nad Maryją unosi się 
Duch Święty w postaci gołębicy. W 
pobliżu jest archanioł Gabriel. Podob-

ne ujęcie Zwiastowania w mozaice 
spotykamy w Parenze (w. IV). 

W jednym z kościołów Rawenny 
spotykamy mozaikę z wieku VI, na 
której Maryja jest przedstawiona, jak 
siedzi przed swoim domem i w ręku 
trzyma wrzeciono. Anioł stoi przed 
Nią z berłem. Podobną mozaikę spo-
tkamy w bazylice świętych Nereusza i 
Achillesa w Rzymie (w. IX). Na 
Ewangeliarzu cesarza Ottona I (w. X) 
i w Sakramentarzu św. Grzegorza (w. 
X) spotykamy pięknie namalowane 
barwne sceny Zwiastowania. Podob-
nie piękne sceny Zwiastowania spoty-
kamy w wieku XII w Ewangeliarzu z 
Gegenbach, z Hardhausen, św. Hilde-
gardy i w rzeźbie w katedrze w Char-
tres. Tam również widzimy tę scenę 
na witrażu. Z wieku XIII pochodzi 
wspaniała mozaika w bazylice Matki 
Bożej na Zatybrzu w Rzymie. Scenę 
Zwiastowania unieśmiertelnili ponad-
to m.in.: Giotto, Szymon Marcin ze 
Sieny, Fra Angelico, Simone Martini, 
Taddeo Bartoli, Masaccio. 

Pierwsze wizerunki przedstawiają 
Maryję na tronie (do w. XII). Sztuka 
romańska (od w. XII) wprowadza 
ruch i usiłuje nawet oddać uczucia 
Maryi. Od wieku XIV Maryja otrzy-
muje często gałązkę oliwną. Anioł zaś 
trzyma prawie zawsze laskę podróżną, 
lilię, berło lub gałązkę oliwną. Maryja 
bywa przedstawiana w czasie modli-
twy (klęcznik), z przędziwem, w do-
mu lub koło domu, rzadko przy studni 
czy świątyni. 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Z powodu zaistniałej sytuacji są odwołane misję parafialne przygotowujące do uroczystości koronacji obra-
zu MB Częstochowskiej. Odwołana została również sama uroczystość. Będziemy informować Parafian w za-
leżności od biegu wydarzeń.  
2. Przypominamy, że przepisy liturgiczne przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz 
zachęcamy. Komunię św. przyjmuje się na skrzyżowanych dłoniach i spożywa od razu, w obecności kapłana. 
3. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy – bez podawania rąk. Cześć krzyżowi należy odda-
wać przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon, bez kontaktu bezpośredniego.  
4. Zapraszamy do udziału w koloniach letnich dzieci i młodzież. Kolonie odbędą się od 9 do 23 sierpnia 

2020 r. w Szklarskiej Porębie. Koszt wynosi 1600 złotych. Zapisy w zakrystii u ks. Michała i s. Iwony.  
5. W Wielkim Poście zapraszamy na: 
- Drogę krzyżową – w piątki, tylko o godz. 17.30 dla dorosłych. Nie będzie Drogi krzyżowej dla dzieci oraz 

dla młodzieży! 

- Gorzkie żale – z kazaniem pasyjnym, w niedziele o godz. 17.30; 
Drogę krzyżową i Gorzkie żale będzie można oglądać po przez TV Republika.  
- W środę – uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  
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