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IV Niedziela Wielkiego Postu 
Z Ewangelii św. Jana (9,2-10) 
 
A jak MojŜesz wywyŜszył węŜa na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyŜszono Syna Człowieczego, aby kaŜdy, kto w Niego 
wierzy, miał Ŝycie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potę-
pił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, juŜ został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna BoŜego. A sąd polega na tym, Ŝe światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 
umiłowali ciemność aniŜeli światło: bo złe były ich uczynki. KaŜdy bowiem, kto się dopuszcza nie-
prawości, nienawidzi światła i nie zbliŜa się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia 
wymagania prawdy, zbliŜa się do światła, aby się okazało, Ŝe jego uczynki są dokonane w Bogu. 
 

Chyba kaŜdy z nas przynajmniej raz w Ŝyciu 
był w sytuacji pod bramkowej. Swoista sytuacja bez 
wyjścia. Nic tylko krzyczeć i wołać o pomoc. A 
stojąc bok i patrząc na to wszystko rodzi się jedno 
zdanie: jak sobie nawarzyłeś piwa to teraz pij. Co 
wtedy robić? 

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w dzi-
siejszej Ewangelii. Moim zdaniem dzisiejszy frag-
ment jest jednym z piękniejszych fragmentów. Jest 
on niesamowicie bogaty w treści. 

Jezus nie przypadkowo wspomina wywyŜsze-
nie węŜa na pustyni. OtóŜ owy wąŜ przywracał 
Ŝycie wszystkim tym, których ukąsiły „węŜe o 
jadzie palącym” zesłane na Izraelitów, jako kara za 
szemranie przeciw Bogu (por. Lb 21,4-9). Tak jak 
ów wąŜ tak Syn Człowieczy – Jezus przez swoja 
śmierć na krzyŜu przywraca Ŝycie wszystkim tym, 
którzy zostali ukąszeni przez grzech. 

Ów dar Ŝycia jest uwarunkowanym wiarą. Co 
to znaczy, Ŝe przyjmuje do wiadomości, Iz jestem 
człowiekiem słabym i grzesznym, więc zwracam się 
o pomoc do silniejszego ode mnie, który ma moc 
zmiaŜdŜenia głowy węŜowi (por. Rdz 3,15) 

Warto zwrócić uwagę na swoiste wypełnienie 
się zapowiedzi zawartej w Księdze Rodzaju, doty-

czące przyjścia mesjasza, który zmiaŜdŜy głowę węŜa. 
Przypominając nam te najwspanialsza z prawd, Ŝe Bóg 
kocha mnie, i chce dla mnie jak najlepiej. 

Śmierć Jezusa na krzyŜu przynosi Tobie i mi Ŝycie, 
kaŜdy nasz grzech został wybielony Krwią Baranka.  

Stań zatem pod krzyŜem Jezusa i razem z owym 
Dobrym Łotrem zawołaj: Jezu wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego Królestwa 

Nie przypadkowo dzisiejsza Niedziela nosi nazwę 
Laetare – radujcie się!. Trzeba się radować, bo nasze 
winy zostały zgładzone na krzyŜu. JuŜ niebawem w 
Orędziu Wielkanocnym śpiewanym w Wigilię Paschal-
ną usłyszymy słowa: „o szczęśliwa wina, skoro ją zgła-
dził tak wielki Odkupiciel”.  

MoŜe zatem warto dzisiaj wzbudzić sobie dzięk-
czynienie Panu Bogu za ten dar Ŝycia, za Sakrament 
Pokuty czy chwalebna mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa? 

Panie Jezu dziękuję Ci za twój krzyŜ, który dla 
mnie dźwigałeś, dziękuję za twoja mękę i śmierć i 
zmartwychwstanie, abym ja mógł Ŝyć. Uwielbiam Cię i 
błogosławię przez wszystkie dni mojego Ŝycia. Amen. 
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Poniedziałek – 19 marca 2012 – św. Józefa, Oblubieńca NMP  Mt 1,16.18-21.24 
   630     Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebra-

ne łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla Joanny w 38. rocznicę 
urodzin 

   700   Za †† męŜa Józefa, ojca Józefa, teściów Antoniego i Marię, siostry Annę i Marię, brata 
Jana, bratową Józefę Kolowca 

 1045   Rekolekcje dla dzieci z klas I – III 
 1245   Rekolekcje dla dzieci z klas IV - VI 
 1800 1. W intencji ojców naszej Parafii 
   2. Za † męŜa i ojca Pawła Świętek, †† rodziców Jadwigę i Józefa Kusidło, teściów Gertrudę i 

Jana Świętek, szwagra Józefa Seifert 
Wtorek – 20 marca 2012        J 5,1-3.5-16 
   630     Za † Stanisława, brata Józefa i ich †† rodziców 
   800   W języku niemieckim: Zur Göttlichen Vorsehung als Dank für empfangene Gnaden mit der 

Bitte um Gesundheit und Gottes Segen in der Intention von Maria und Margot Lodzik 
        900       Za †† rodziców Smołka, Grycman oraz za †† teściów, pokrewieństwo Nowak, Tomas 
 1045   Rekolekcje dla dzieci z klas I – III 
 1245   Rekolekcje dla dzieci z klas IV - VI 
 1800       Do Miłosierdzia BoŜego za wstawiennictwem Matki BoŜej za † męŜa Józefa Mielczarka z 

okazji imienin i urodzin oraz za †† z rodzin z obu stron, †† naszych kapłanów i dusze w 
czyśćcu cierpiące 

Środa – 21 marca 2012         J 5,17-30 
   630     Za †† Józefę, Jana, brata Władysława, Wandę oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie dla Damiana z okazji 40. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny 
 1800 1. Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, siostry Rozalię i Zofię Sutor, Mirosława 

Warzechę i †† z pokrewieństwa z obu stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego o Ŝycie wieczne dla Juliana Zająca, Janiny oraz za †† z rodziny 
Czwartek – 22 marca 2012        J 5,31-47 
   630     Za † brata Czesława Daraszkiewicza (z Kazachstanu) 
   700   Za † Józefa Kokoszkę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 23 i 23a) 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1800 1. Za † męŜa Kazimierza Złoczowskiego w rocznicę śmierci, †† teściów Rozalię i Eliasza, 

rodziców Eugenię i Karola Sajeckich  
   2. Za †† męŜa Józefa Kanię, matkę Agnieszkę Weisser, Józefa Weisser, Józefa Krybusa, 

brata Henryka Krybusa, siostrę Renatę Bortel, wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące 

Piątek – 23 marca 2012        J 7,1-2.10.25-30 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Paskuda, †† rodziców i rodzeństwo, za † kapłana 

Philippa Wollnik 
   900     Za † Gertrudę Kowal w rocznicę śmierci   Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za †† matkę Stanisławę Rzeźnicką, dziadków Wiktorię i Władysława Pelc, dziadków 

Janinę i Jana Rzeźniczak 
   2. Za † ciocię Małgorzatę Lukaszczyk    
      Droga KrzyŜowa ulicami miasta w intencji obrony śycia Poczętego 
Sobota – 24 marca 2012         J 7,40-53 
   630     Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo, umocnienie wiary i o zdrowie w rodzinie Sekuła oraz za † ojca Alberta 
Bayer i † matkę Józefę 

   700   Za †† rodziców Józefa i Albinę Kłosek, †† rodzeństwo, dziadków i całe pokrewieństwo 
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† Brunona Kostkę w 5. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 

krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † męŜa Zygfryda w 7. rocznicę śmierci, †† braci Reinholda i Karola, Marię i Alojzego 

Kalus, †† kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące 
V Niedziela Wielkiego Postu – 25 marca 2012  Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33 
   700    Za †† rodziców Emila i Marię, brata Horsta, siostrę Małgorzatę, bratową Edeltraudę i 

wszystkich †† z obu stron 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Beaty i ElŜbiety i dla całej rodziny 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Adam Joszko, Adam Pytlik 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Edwarda z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
 1645    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    Za †† męŜa Bronisława, syna Krzysztofa, brata Jana, szwagra i †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rekolekcji parafialnych 
 
• Na prośbę WyŜszego Seminarium Duchownego w Opolu pragniemy poinformować wiernych, Ŝe 

5 maja 2012 roku Tomasz Wieliczko, syna Andrzeja i Ewy, ur. 25 sierpnia 1988 r. w Głubczy-
cach, alumn V roku WSD w Opolu ma zamiar przyjąć święcenia diakonatu, a w przyszłości 
święcenia kapłańskie. Według Prawa Kanonicznego wierni maja obowiązek powiadomić ordyna-
riusza miejsca lub proboszcza o nieprawidłowościach i przeszkodach do święceń. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 

• RównieŜ dzisiaj o 1500 naboŜeństwo z poświęceniem modlitewników „Droga do Nieba” dla 
dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej oraz ich rodziców. W tym tygo-
dniu z racji rekolekcji dla dzieci nie będzie juŜ spotkań w grupach. 

• Dziś o 1530 w RCK (na ul. Chopina) koncert charytatywny dla trzyletniego Marcina Otlika. 
• W poniedziałek i wtorek odbędą się w naszej parafii rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawo-

wej. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• Na jutrzejszą wieczorną Msze Świętą zapraszamy do modlitwy w intencji ojców naszej parafii. 

Jutro przypada wspomnienie św. Józefa, Oblubieńca NMP. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.  
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• Droga KrzyŜowa w piątek po Mszy Świętej o 900. RównieŜ w piątek po wieczornej Mszy Świętej 

wyruszy z kilku parafii Droga KrzyŜowa ulicami miasta w intencji obrony śycia Poczętego. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, dawania świadectwa swojej postawie pro-life. 
Droga KrzyŜowa organizowania jest z okazji Dnia Świętości śycia – zwiastowania Pańskiego 
przypadającego 25 marca. 

• MłodzieŜ zapraszamy na Drogę Krzy Ŝową ulicami miasta. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W pierwsze i trzecie poniedziałki miesiąca odbywają się spotkania grupy wsparcia dla doro-

słych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którzy mają problemy w prawidłowym funkcjonowaniem 
w swoim obecnym Ŝyciu. Szczegóły w gablotce. Polecamy takŜe stronę randkamalzenska.pl, która 
jest propozycją wspólnego przeŜycia dnia 25 marca. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na opłaty związane z ogrzewaniem; z przyszłej niedzieli na 
budowę obiektów kurialnych i konserwację zabytków. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
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W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Jan Górka, lat 57, zam. na ul. Rybnickiej 
� Edward Barabasz, lat 68, zam. na ul. Kossaka 43 
� Józefa Chmielecka, lat 71, zam. na ul. Słowackiego 42 
� Zygmunt Piaszczyk, zam. w Niemczech, poprzednio na ul. Słonecznej 50 

 

Spotkanie Rady Duszpasterskiej 
 
W miniona niedzielę odbyło się spotkanie 

Rady Duszpasterskiej. Omówione zostały  
bieŜące sprawy związane z Ŝyciem parafial-
nym, a takŜe kwestie ekonomiczno-
remontowe. 

Zmiany personalne. Z początkiem tego 
miesiąca, jak nam wiadomo, został odwołany z 
funkcji wikariusza ks. Wojciech. Podjął posłu-
gę w Kurii Diecezjalnej, tworząc Diecezjalne 
Biuro Pielgrzymkowe. Według wstępnych 
ustaleń miała to być praca podejmowana tylko 
raz w tygodniu, ale z biegiem czasu pojawiła 
się konieczność zupełnego oddelegowania do 
tego zadania. Stąd ta, co do terminu, nietypo-
wa decyzja i zmiana w ciągu roku. Ten „nie-
dobór księŜy” zostanie uzupełniony, ale to 
dopiero po święceniach. Z pewnością to ogra-
niczy inicjatywy duszpasterskie w najbliŜszym 
czasie, choć i tak maj i czerwiec będą niezwy-
kle bogate w wydarzenia. W maju czeka nas; 
święcenia diakonatu, bierzmowanie, Komunia 
i rocznica, święcenia kapłańskie i prymicje. 
Wstępnie zostały omówione te szczególne 
wydarzenia – prymicje w parafii. JuŜ teraz 
prosimy osoby chętne do pomocy. Brak no-
wych kleryków niech będzie dla nas zachętą 
do wytrwałej modlitwy o powołania. 

Sprawy materialne. Te są głównie związane z 
remontem zakrystii. Jak to bywa zazwyczaj 
wstępne plany szybko się rozrosły do dość pokaź-
nych rozmiarów. Wstępnie planowaliśmy wyło-
Ŝyć posadzkę, ale okazało się, Ŝe pod warstwą 
betonu znajdują się trociny, które trzeba usunąć. 
Wobec tego, a takŜe wobec pewnych kłopotów z 
ogrzewaniem zakrystii (stary, pamiętający czasy 
ks. Posta, kaloryfer), po konsultacjach zdecydo-
wano się na ogrzewanie podłogowe. PrzedłuŜy to 
nieco czas remontu, ale pozwoli na zastosowanie 
lepszego rozwiązania. 

Próba przesunięcia mebli nie pozostawiła 
Ŝadnych złudzeń, Ŝe wymagają one całkowitej 
wymiany. Zostały one juŜ zamówione. Dotych-
czasowe meble pamiętają ci członkowie Rady 
Parafialnej, który swego czasy byli ministrantami. 
Mamy nadzieję, Ŝe zasadnicze prace uda się za-
kończyć do świąt. 

Przy okazji omawiania spraw remontowych 
poinformowałem takŜe o zimowych „kłopotach”. 
Polegały one między innymi na zalaniu wszyst-
kich dolnych pomieszczeń: salki dla młodzieŜy, 
dla ministrantów, kaplicy dolnej, a takŜe kotłow-
ni. Powodem był rozmroŜony z powodu mrozów i 
tym samym przeciekający wodomierz. Było to 
przyczyną czasowej przerwy ogrzewania kościo-
ła. 

   ks. Adam 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspj.raciborz.com.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ@raciborz.com.pl 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna : wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


