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III Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Łukasza (13, 1 – 9) 
 
„W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o 
Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: CzyŜ myślicie, Ŝe ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niŜ inni mieszkańcy Galilei, Ŝe to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, Ŝe owych osiemnastu, na których 
zwaliła się wieŜa w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami 
niŜ inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasa-
dzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto 
juŜ trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co 
jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i 
obłoŜę nawozem; moŜe wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości moŜesz je wyciąć.”  
 

o nie to samo, wyciąć roślinę albo kwiat jakiś 
krótkotrwały, czy człowieka zgubić. Jesteś obra-

zem Boga i do obrazu Boga przemawiasz, i ty sam, 
który sądzisz, będziesz sądzony (Mt 7,1-2). A sądzisz 
cudzego sługę i tego człowieka, którym inny rządzi 
(Rz 14,4). Tak brata swego osądzaj, jakbyś i sam tą 
miarą miał być sądzony. Dlatego nie ucinaj od razu i 
nie usuwaj części ciała, kiedy nie masz pewności, Ŝe 
przez to nie uszkodzisz jakiegoś zdrowego członka. 
Za to pouczaj, napominaj, zachęcaj (2 Tm 4,2). Masz 
przepis na leczenie. Jesteś uczniem Chrystusa, ciche-
go i miłosiernego (Mt 11,29), który dźwigał nasze 
słabości (Iz 53,4). Gdyby się z początku opierał, bądź 
cierpliwy, a gdyby po raz drugi się opierał, nie trać 
nadziei. Jeszcze jest czas na leczenie. A gdyby po raz 
trzeci się opierał, bądź owym łaskawym rolnikiem: 
jeszcze raz proś Pana, by go nie wycinał i nie zniechę-
cał się do jałowego i nieuŜytecznego drzewa figowe-
go, ale by je pozwolił okopać i wziąć je w opiekę i 
obłoŜyć nawozem (Łk 13,8-9). Inaczej mówiąc, daj 
mu sposobność do poprawy, którą się osiąga przez 
publiczną pokutę i przez Ŝycie w upokorzeniu. Kto 
wie, moŜe się zmieni i wyda owoc, i Ŝywić będzie 
Jezusa powracającego z Betanii (Mk 11,12-14).          
                              św. Grzegorz z Nazjanzu († 390) 

 
 wielką bojaźnią naleŜy słuchać tego, co po-
wiedziano opiekunowi winnicy, w której rosło 

niepłodne drzewo: „Wytnij je, po cóŜ jeszcze zaj-
muje miejsce?” KaŜdy według swego stanu Ŝyjąc 
na tym świecie, jeśli nie wydaje owoców dobrych 
czynów, jest jak niepłodne drzewo, które niepo-
trzebnie zajmuje miejsce na ziemi, gdyŜ tam, gdzie 
jest, odbiera innym sposobność do pracy. Jeśli zaś 
ktoś ma wielką władzę na tym świecie, a nie wyda-
je owoców dobrych czynów, jest dla innych jeszcze 
przeszkodą, gdyŜ przykład jego niegodziwości 
przygniata ich jakby cieniem. I stoi wysokie nie-
płodne drzewo, a pod nim niepłodna jest teŜ ziemia, 
rzuca bowiem ono cień i całkowicie przeszkadza 
promieniowi słońca przeniknąć na ziemię. Skoro 
bowiem podwładni widzą przykład przewrotnego 
zwierzchnika, sami równieŜ nie wydają owocu 
będąc pozbawieni światła prawdy. Jakby przygnie-
ceni cieniem, nie otrzymują ciepła słońca i pozosta-
ją zimnymi dla Boga z winy tych, którzy na tym 
świecie źle się nimi opiekują. 
 

św. Grzegorz Wielki († 604)
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Poniedziałek – 29 lutego 2016        Łk 4,24-30 
   630   W intencji Jana o nawrócenie, wiarę i światło Ducha Świętego oraz BoŜe błogosławieństwo 
   900   Za †† rodziców Alberta i Marię, teściów Jana i Stefanię, †† z rodziny Adamek, Lenert, Tebel i 

Klima 
 1800 1. Za †† rodziców Marię i Dominika Gronowicz i wszystkich †† z rodziny 
   2. Zbiorowa za zmarłych: za † Dariusza Falkowskiego, za † Martę Kuropatwa (od współlokato-

rów z ulicy Pomnikowej 10), za †† rodziców Józefę i Michała, brata Kazimierza i za †† z ro-
dziny, za † męŜa Henryka Miler w 30. dzień po śmierci, † ojca Edwarda Leśniak i †† teściów, 
za † męŜa, ojca i dziadka Jana Skroban (w 30. dzień), za †† Jadwigę Stuka i Józefę Paszek w 
rocznicę śmierci, za † Krystynę Boską (w 30. dzień), za † Jadwigę Lenart , za † Jana Bulendę 
(w 30. dzień), za † Jana Jałocha w 6. rocznicę śmierci, za † Izabelę Farmaz w 1. rocznicę 
śmierci, za †† Krystynę i Arkadiusza Miksza (w 30. dzień), za † Zofię Rejman (od siostry 
Marii z męŜem), za †† ojca Antoniego Krzykała  oraz teścia Józefa Czekała w rocznicę ich 
urodzin 

Wtorek – 1 marca 2016         Mt 18,21-35 
   630   Za †† rodziców Karolinę i Macieja, Jana i Katarzynę, brata Jana Łobos oraz wszystkich †† z 

rodziny 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Anton und Anna Sollich 
 1800 1. Za † Teresę Szostek (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a) 
   2. Za †† ciocię ElŜbietę i wujka Horsta Cieślik oraz za †† z rodziny Neukirch i Macalla 
   3. Za † Dariusza Falkowskiego (od sąsiadów) 
Środa – 2 marca 2016         Mt 5,17-19 
   630   Za † męŜa Romana Pelczar w rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Pelczar i Namysł 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Helenę, zaginionego na wojnie ojca Waltra, †† teściów 

Marię i Mariana, RóŜę i Franciszka Ostry 
 1715   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. Za † Michała Hunia w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię i Jana 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla Emilii z okazji 15. rocznicy urodzin i dla całej rodziny 
I Czwartek miesiąca – 3 marca 2016       Łk 11,14-23 
   630   W intencji Piotra w 30. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizanta i jego rodziny 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Marię i Maksymiliana Sternadel, dwóch braci, córkę Gizelę Raczek 

w 6. rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. W 75. rocznicę urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe bło-

gosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
I Piątek miesiąca – 4 marca 2016 – św. Kazimierza, królewicza   J 15,9-17 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   900   Za † mamę Annę Jasion w rocznicę śmierci, †† ojca Antoniego, brata Tadeusza, bratową Regi-

nę, †† z rodzin Fryc i Jasion 
     Droga KrzyŜowa 

 „24 GODZINY DLA PANA” 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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   2. Za †† rodziców Marię i Henryka Mucha, †† dziadków, †† z pokrewieństwa Weiner, Mucha, 
Masarczyk i Łupkowicz i dusze w czyśćcu cierpiące 

      Droga KrzyŜowa 
 1900   Adoracja dla młodzieŜy w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”  
I Sobota miesiąca – 5 marca 2016       Łk 18,9-14 
   630   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca  
   700   Pielgrzymka do Łagiewnik 

„24 GODZINY DLA PANA” 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Liturgia Wielkopostna w kościele Jubileuszowym 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† ojca Alojzego, teściów Stanisławę i Wacława, rodziców Lamczyk, 

Renatę Krzikalla, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców Reginę i Leona oraz Jadwigę i Mieczysława i †† z rodzin 
   3. Za †† mamę Kazimierę, męŜa Kazimierza, ojca Wacława i wszystkich †† z rodziny Kuźma i 

Hytroś 
      Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2200  
IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) – 6 marca 2016       Joz 5,9-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32 
   700   Za †† z rodzin Benek i Kasza 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W języku łacińskim: Za † Małgorzatę Fryt 
 1030   Z okazji 18. rocznicy urodzin wnuka Filipa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszy Ŝyciu (od 
babci) 

 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Liliana Wiktoria Stalmach, Nata-
lia Herbut , Lena Klaudia Dreimol, Magdalena Oliwia Turlejska, Agata Zofia Śliwa 

 1530   NaboŜeństwo i spotkanie dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej i 
ich dzieci 

 1645   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego z okazji 70. rocznicy urodzin Krystyny i 37. rocznicy urodzin Ewy z 

podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla ca-
łej rodziny 

W tym tygodniu modlimy się: o nawrócenie ludzi trwających w grzechach  
• Wkraczamy juŜ w trzeci tydzień Wielkiego Postu, co uświadamia nam, Ŝe ten czas biegnie szybko. 

Warto sprawdzić czy naleŜycie go wykorzystujemy. 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1630 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na 

Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 
• Po feriach wracamy do normalnego porządku Mszy Świętych, spotkań wszystkich grup formacyjnych. 

Jedynie poranna kancelaria (z powodu braku Mszy o 700) będzie czynna codziennie od godz. 700, 
czyli po porannej Mszy Świętej) do godz. 800. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• W środę, 2 marca o 1715 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu swoje spotkania w małych grupach będą miały dzieci przygotowujące się do spowie-

dzi i Komunii Świętej.  
• Ponadto rodziców i dzieci zapraszamy na naboŜeństwo i spotkanie w przyszłą niedzielę, 6 marca na 

godz. 1530. W czasie tego naboŜeństwa będą poświęcone i przekazane świece i modlitewniki „Droga 
do Nieba”. Modlitewniki są w cenie 25 zł. 

• Ojciec Święty Franciszek w piątek i sobotę przed IV niedzielą Wielkiego Postu zachęca do przeŜycia 
inicjatywy „24 godziny dla Pana”. Z tego powodu zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu 
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oraz do skorzystania z sakramentu pokuty. W sobotę o 1730 w naszym kościele rozpocznie się liturgia 
wielkopostna z udziałem wiernych z dekanatu. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 

• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia; od 
1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 
tajemnic oraz RóŜaniec. 

• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą 
rodziny.  

• MłodzieŜ zapraszamy na Adorację w piątek od godz. 1900 (po zakończeniu Drogi KrzyŜowej). 
• Przypomnijmy, Ŝe odwiedziny chorych zostały zaplanowane na sobotę przed niedzielą Palmową, 

czyli 19 marca.  
• RównieŜ w przyszłą sobotę o 700 wyruszy pielgrzymka do Łagiewnik, gdzie w czasie Mszy Świętej w 

kaplicy otrzymamy relikwie św. Siostry Faustyny. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Przypominamy, Ŝe w poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 
• Dziś Caritas parafialny przed kościołem organizuje zbiórkę pieniędzy; natomiast od przyszłej niedzie-

li, od 6 marca przez tydzień organizuje zbiórkę trwałej Ŝywności do koszy wyłoŜonych w kościele. 
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Maria Skaźnik , lat 76, zam. na ul. Wczasowej 
� Marian Kosiński, lat 76, zam. na ul. Skłodowskiej 
� Dorota Lewosińska, lat 23, zam. na ul. Chełmońskiego 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Firma LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobu-
sie, które odbędą się 10 marca przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Warszawska 29 
Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 
• 50 – 69 lat Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bez-

płatne, refundowane kobietom co 2 lata przez NFZ (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach 
realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie 
lekarskie. 

• 40 – 49 oraz 70 – 75 lat Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości 
usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” 
współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Wymagane jest 
skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór 
skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl 

 Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. 

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.: 700 – 800;  
     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. 


