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IV Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (3, 14 – 21) 
 

„Jezus powiedział do Nikodema: 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 potępił, 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 świa-
tło: bo złe były ich uczynki. KaŜdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 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.” 
 

hętnie innym przypominamy dobro, które im 
wyświadczyliśmy. RównieŜ i Pan Bóg nie jest 

tu dla nas wyjątkiem. I Jemu nieraz wyliczamy 
wszystko, co ofiarowaliśmy, czego wyrzekliśmy się 
dla Niego: na przykład części swoich pieniędzy, 
kiedy dzieci sąsiadów nie miały na chleb; cielesnej 
rozkoszy, kiedy mieliśmy silne i długotrwałe poku-
sy; gniewliwego milczenia, kiedy małŜonka zbyt 
długo stała przed lustrem; mięsa w piątek, lenistwa 
w niedzielę itd. Nieraz tak wypominamy zapomina-
jąc, Ŝe my, chrześcijanie, miłujemy Boga i ludzi 
właściwie zawsze dla zysku. Kiedy wyzbywamy 
się czegoś, na przykład dla brata, robimy to dlate-
go, by wzbogacić się duchowo. A jeśli dla Boga 
czegoś się wyzbywamy, to z powodu nadziei, Ŝe 
nam to stokrotnie wynagrodzi. I rzeczywiście, w 
takich przypadkach zawsze niepomiernie więcej 
zyskujemy, niŜ tracimy. Prawdziwie tracić, bezinte-
resownie miłować potrafi jedynie Bóg... Bo nikt nie 
moŜe Mu nic dać. On teŜ nie moŜe niczego przyjąć. 
A nie moŜe niczego przyjąć, gdyŜ jest absolutnie 
bogaty, nieskończenie pełny, doskonale szczęśliwy. 
Ewangelia św. Jana chce nam przypomnieć, jak 

daleko zaszedł Bóg w bezinteresownej miłości do 
nas. Mówi: Syna swojego Jednorodzonego nam 
dał... A dał nam Go w taki sposób: Najpierw poło-
Ŝył Go w bezsilności dziecka do Ŝłóbka betlejem-
skiego, potem dał Go w bezsilności przybitego do 
krzyŜa, a w końcu w bezsilności Pokarmu na ołta-
rzu. Kiedy Go połoŜył do Ŝłobu, gdzie zwierzęta 
przychodzą po pokarm, napomknął, czy jesteśmy 
bez Niego. A kiedy dał Go przybić do krzyŜa, to 
dlatego, abyśmy z ofiary złoŜonej dla nas dowie-
dzieli się o swojej ludzkiej wielkości i ją chronili. A 
na ołtarzu połoŜył go dlatego, abyśmy przez przyj-
mowanie tego chleba zyskali jeszcze wyŜsze Ŝycie 
– to Boskie, wieczne [...] Jeśli prawdziwie temu 
wierzymy i staramy się odpowiedzieć na Jego nie-
skończoną miłość ze wszystkich swych sił – jest to 
zrozumiałe. Ale kiedy w zamian chcemy się rewan-
Ŝować Bogu i wyliczamy, ile daliśmy od siebie – 
jest to śmieszne. [...] Prawdziwym oddźwiękiem 
miłości jest zawsze tylko miłość. 
 

A. Faudenom „Usłyszelismy słowo Pana” 
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Poniedziałek – 16 marca 2015        J 4,43-54 
   630   Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Przemysława z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Bernadety i Tadeusza oraz syna Macieja z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Za † Ŝonę Kazimierę Kaproń w 23. rocznicę śmierci, †† braci i rodziców z obu stron 
Wtorek – 17 marca 2015        J 5,1-3.5-16 
   630   W dniu urodzin GraŜyny o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für †† Eltern Marta, Georg Runge, Bruder 

Günther, Großeltern und alle †† aus der Verwandschaft 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Antoniny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Jana Marcinek w 6. rocznicę śmierci, syna Franciszka, rodziców z obu stron, 

szwagra Alojzego, siostrę Genowefę oraz dziadków i rodziców z obu stron 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i 

zdrowie dla Gerarda z okazji urodzin 
Środa – 18 marca 2015         J 5,17-30 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę chrzestną Irenę Tomaszewską, jej męŜa Alfreda, ojca 

chrzestnego Józefa Urbaniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie 
 1800 1. Za †† rodziców z obu stron Franciszka i Józefę oraz Martę i Józefa, za wszystkich †† z rodziny 

Osadnik i Kuzar 
   2. Za † męŜa Kazimierza Złoczowskiego, †† teściów Rozalię i Eliasza, rodziców Eugenię i Karo-

la Sajeckich 
   3. W intencji rodziców i rodzeństwa Kajetana o BoŜe błogosławieństwo 
Czwartek – 19 marca 2015 – św. Józefa, Oblubieńca NMP    Mt 1,16.18-21.24 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Pawła Świętek, †† rodziców Józefa i Jadwigę Kusidło, teściów Jana i Gertru-

dę Świętek oraz szwagra Józefa Sefrej 
   2. Za † ojca Władysława Majchrzak i † Walerię Polny 
Piątek – 20 marca 2015         J 7,1-2.10.25-30 
   630   Za † Józefa Karapuda w 3. rocznicę śmierci 
   900   Za † matkę w 4. rocznicę śmierci, † ojca Jana i wszystkich ††z rodziny 
      Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Joanny z okazji 41. rocznicy urodzin, z proś-

bą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   2. Za † męŜa Franciszka w 7. rocznicę śmierci oraz †† pokrewieństwo z obu stron 
      Droga KrzyŜowa 
 1900   Msza Święta dla młodzieŜy i adoracja KrzyŜa z modlitwą w duchu Taize  
Sobota – 21 marca 2015          J 7,40-53 
   630   Za †† rodziców Emila i Paulinę, brata Franciszka, siostrzenicę Kornelię, bratanka Karola oraz 

wszystkich †† z rodzin Biczkowskich i Mucha 
   700   Za †† rodziców Paulinę i Józefa Gawliczek oraz † brata Janusza 
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 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † ojca Antoniego z okazji urodzin, za † mamę Eugenię i za †† z obu 

stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Zygfryda Kalus w 10. rocznicę śmierci oraz †† ro-

dziców z obu stron 
V Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2015   Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33 
   700   Za †† Stanisława, brata Józefa, siostrę Marię, rodziców Jana i Antoninę oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek 
 1030   Za † męŜa Józefa w 2. rocznicę śmierci oraz w intencji Ŝyjącej rodziny o BoŜe błogosławień-

stwo, zdrowie i potrzebne łaski 
 1200   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę w rodzinie 
 1630   W kaplicy pod kościołem dla dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej naboŜeństwo z 

poświęceniem świec 
 1645   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   W intencji Parafian 
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie 
• Dzisiaj juŜ 4 niedziela Wielkiego Postu, zwana „Laetare”, czyli niedzielą radości ze zbliŜającego 

się zbawienia. PoniewaŜ to juŜ połowa postu, więc warto zastanowić się w jaki sposób przeŜyli-
śmy tę pierwszą część, jak wykorzystaliśmy naboŜeństwa wielkopostne? 

• Zapraszamy na godz. 1530 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na Gorzkie 
śale z kazaniem pasyjnym. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. W Krzanowicach o 1700 spotkanie rejonowe 

Bractwa św. Józefa. 
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630. Spotkanie Marianek o 1715. 
• W tym tygodniu nie będzie spotkań w salkach dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komu-

nii Świętej. Natomiast w przyszłą niedzielę o 1630 w kaplicy pod kościołem będzie naboŜeństwo z po-
święceniem świec. 

• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę oraz Adorację KrzyŜa z modlitwą w duchu Taize w piątek o 1900. 
• W Niedzielę Palmową będziemy obchodzić XXX Światowy Dzień MłodzieŜy. W piątek 27 marca 

odbędzie się czuwania modlitewne w poszczególnych rejonach diecezji. W sobotę 28 marca  o 1400 
rozpocznie się spotkanie dla Liderów i Wolontariuszy (tzw. Prolog 3.0). Natomiast o 2000 w Opolu - 
Szczepanowicach rozpocznie się diecezjalne spotkanie młodzieŜy. Na to spotkanie zapraszamy mło-
dzieŜ z całej diecezji, szczególnie z tych parafii, które będą przyjmować młodzieŜ podczas Dni w Die-
cezjach w 2016 roku. Zgłoszenia przez stronę internetową. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, za tydzień na budowę obiektów die-
cezjalnych i konserwację zabytków. Dziś takŜe przed kościołem dodatkowa zbiórka na prace remon-
towe w naszym kościele. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”.  

• W ramach obchodów Dnia śołnierzy Wyklętych odbędzie się 16 marca, w poniedziałek, w Bibliotece 
miejskiej  na ul. Kasprowicza o 1700 spotkanie autorskie z Leszkiem śebrowskim, historykiem, 
ekonomistą i publicystą. 

 
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� ElŜbieta Jabłońska, lat 58, zam. na ul. Łąkowej 4a 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie
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Na ekrany kin wszedł najgłośniejszy film religijny ostat-
nich lat pt. „Bóg nie umarł”. Teraz polscy widzowie 
będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie czy mają 
odwagę by bronić wiary? 
 

Josh rozpoczyna studia na jednej z amerykańskich 
uczelni. W pierwszym semestrze trafia na zajęcia z filozofii 
prowadzone przez fanatycznego ateistę profesora Radisso-
na. Wykładowca juŜ na pierwszych zajęciach kaŜe studen-
tom napisać na kartce słynne zdanie Friedricha Nietzschego: 
„Bóg umarł”, i złoŜyć pod nim podpis. Ci, którzy tego nie 
zrobią mogą zrezygnować z zajęć lub... udowodnić, Ŝe Nie-
tzsche się mylił. Z całej grupy pierwszorocznych studentów 
wyzwanie podejmuje tylko Josh. Ma czas do końca seme-
stru, by przekonać słynnego wykładowcę i resztę studentów, 
Ŝe Bóg jednak istnieje. Rozpoczyna się pasjonujący spór, 
który elektryzuje całą uczelnianą społeczność i sprawia, Ŝe 
odmienia się Ŝycie wielu osób... 

„Chcieliśmy, Ŝeby widzowie wyszli z kina podbudowa-
ni, Ŝeby poczuli w sobie energię i chęć pokazywania innym, 
Ŝe Bóg nie umarł. On Ŝyje w nas i dokonuje swego dzieła 
kaŜdego dnia poprzez kaŜdego z nas. Chcielibyśmy jedno-
cześnie w pewnym sensie wyposaŜyć widzów w pewność 
siebie i przekonanie o własnej wartości, Ŝeby łatwiej im 
przychodziło znajdywanie odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania”. David A.R. White jeden z producentów filmu, który wcielił się w postać pastora Dave'a . 

Lisa Arnold, ko-producentka „Bóg nie umarł”, podsumowuje wypowiedzi swoich kolegów i koleŜa-
nek: „Naszym celem jest kręcenie filmów, które będą pomagały ludziom zbliŜyć się do Jezusa Chrystusa i 
skuteczniej okazywać mu swoją miłość. 
Bóg nie umarł to fantastyczny film, po-
niewaŜ z jednej strony pokazuje, Ŝe Bóg 
ciągle istnieje, a z drugiej pomaga chrze-
ścijanom zrozumieć, w jaki sposób roz-
mawiać z ludźmi niewierzącymi i udo-
wadniać im, Ŝe Bóg z nami jest i nigdy 
nas nie opuścił”, opowiada Arnold. 
 
Tyle notatka Katolickiej Agencji Infor-
macyjnej. czytając recenzje moŜna się 
spotkać z bardzo róŜnymi ocenami. MoŜe 
więc warto zobaczyć samemu i wydobyć 
z filmu to, co najbardziej wartościowe. 
Film w Raciborzu w kinie Bałtyk będzie 
w sobotę i niedzielę, 21 i 22 marca o 
godz. 15.45.  

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
       ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20 
www.nspjraciborz.pl         nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz 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. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


