
 Fourth Sunday of Lent /A/ - March 26, 2017 

How do you see Jesus?  

 

We want to see Jesus, and hear Him, and know Him. But sometimes we encounter times in our 

lives when we almost deaf and dumb and unfeeling to His touch. Yet, if we really think about it 

and review our lives with Jesus, we will find times when He has indeed opened our eyes and we 

have grown in our faith. We see Him differently as our faith grows and we gain a more complete 

picture of who Jesus is as our faith grows. This was also true of a first-century blind beggar. He 

was blind both physically and spiritually. And slowly but surely, His eyes were opened to Jesus 

and he saw Jesus. 

 

As we get into the text of John chapter 9, we are faced with a blind man. We find that he was a 

man who had been blind his whole life. He had grown up not seeing the people, places, and things 

around him. He was physically blind. Most people probably thought that he was being punished 

for some sin. We find him blind, but we also find him full of courage. He was approached by Jesus 

and did not run away. It took courage to stand in the middle of the crowd as an example. It took 

courage and faith to do as Jesus instructed and go and wash in the Pool of Siloam. It took courage, 

faith, and boldness to stand his ground and insist to his neighbors, “I am the man.” It took all those 

things to confess when asked that Jesus had healed him. 
 

“Welcome Home” Confession is available each Monday during Lent from 7:00 PM to 8:30 PM 

 

Last Collection:  March 18/19 $1,687.00. Rice Bowl – for the poor:  $ 49.00. Thank you for your 

generosity! 

 

20/20 Winner:  March 26: Beata Rębisz. 20/20 Dinner is scheduled for April 22nd at 7:00 PM.  

March 29th Parish Hall will be used by the members of the Boonton Fire Department and Police. 

 
Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska,  

Jeffery Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Intentions: 

Sun Mar 26th 9:00 AM + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM + Scholastyka i Leopold Dziatkowski, zam. Córka 

Mon Mar 27th 7:30 AM 

Tues Mar 28th 7:30 AM + Mary Cresitello 
Wed Mar 29th 7:30 AM For the Health of Pat Costello 
Thurs Mar 30th 7:30 AM Special Intention 
Fri Mar 31st 7:30 AM + Mary Knoth, req. Melody & Ed 
Sat Apr 1st 5:00 PM + Jan Karcz (w rocz śm.} zam. Syn z Rodziną 
Sun Apr 2nd 9:00 AM + Phyliss Reminsky, req. Slovak Catholic Sokol Assembly 24 
10:30 AM  + Miroslana Lapinska 5th Anniversary, req. Rusiecki Family 
 
 

                              Please remember our parish in your will.        



    
Czwarta Niedziela Postu /A/ – 26 Marca, 2017 

 
Czyż i my jesteśmy niewidomi? 

Jezus jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, 

lecz miał światło życia. Przez sakrament chrztu świętego Jezus uwalnia nas od ciemności grzechu, abyśmy 

byli dziećmi światłości. 

 

Na kartach Ewangelii mamy wielu niewidomych. Różne były tego powody. Jednych życie takimi uczyniło: 

choroby, pasożyty, brak higieny. Inni się takimi urodzili. W przypadku choroby, cierpienia, nieszczęścia 

zawsze pojawia się pytanie: dlaczego?  Uważano, że choroba, kalectwo jest zasłużoną karą za grzech. Nie 

dziwmy się temu. Dziś także w obliczu choroby, cierpienia, nieszczęścia, niejeden raz słyszymy pretensje 

i żal do Boga: czemu Panie mnie tak ukarałeś? 

Proroctwa Starego Testamentu, zapowiadające przyjście Mesjasza, mówią o tym że: oczy niewidomych 

otworzą się, głusi będą słyszeli, chromy wyskoczy. Proroctwa te się spełniają. Jezus jest oczekiwanym 

Mesjaszem. Wiarę w Niego wyznaje niewidomy z dzisiejszej Ewangelii, który został przez Chrystusa 

uzdrowiony.  Samo uzdrowienie dokonuje się w sposób prosty i może nieco szokujący. Jezus splunął na 

ziemię i uczynił błoto. Tę „miksturę” nałożył na oczy niewidomego i kazał mu iść obmyć się w sadzawce. 

To pokazuje nam, że Bóg posługuje się prostymi znakami i narzędziami, aby w tym wszystkim On był 

najważniejszy. Od nas oczekuje wiary. 

 

Zauważmy też, że całe to wydarzenie dzieje się w obecności wielu ludzi. Na tę okoliczność są przepytywani 

nawet sami rodzice niewidomego. Jak różne są reakcje na sam cud. Wielu jakby go wcale nie zauważało. 

Nie chcą widzieć cudu. Można być ślepym nie tylko fizycznie ale i duchowo. Ta duchowa ślepota jest 

częstokroć o wiele gorsza i trudniejsza do uleczenia. 

 

Z ciemności grzechów uwalnia nas sakrament pokuty i pojednania – spowiedź święta. Stajemy się wtedy 

dziećmi światłości. 

 

Taca z ostatniego weekendu: 18/19 marca: $ 1,687.00; Rice Bowl – dla biednych $ 49.00.  

Dziękujemy za hojność!          

 

Druga taca w Marcu: 25/26 – Na utrzymanie budynków parafialnych 

 

Wygrana 20/20  26 marca: Beata Rębisz. Obiad 20/20 będzie 22 kwietnia o 7:00 wieczorem. 

29 kwietnia sala parafialna będzie używana przez członków Straży Pożarnej i Policji. 

 

Polska Szkoła  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej. 

 

„Welcome Home” –  Spokojny czas na spowiedź w Wielkim Poście w poniedziałki wieczorem 

od 7:00 do 8:30.  Spowiedź przed Wielkanocą 11 kwietnia od 7:30 wieczorem. 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 



 


