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IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) 
Ewangelia według św. Łukasza (15,1-3.11-32) 
 
„W owym czasie zbliŜali się do Jezusa wszyscy celnicy i 
grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w 
Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im 
wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. 
Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na 
mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
roztrwonił swój majątek, Ŝyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał cięŜki głód w owej krainie i on 
sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na 
swoje pola Ŝeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój Ŝołądek strąkami, którymi Ŝywiły się świnie, lecz 
nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: IluŜ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 
chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Bogu i względem ciebie; juŜ nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z 
najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i 
wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do nie-
go: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, juŜ nie jestem godzien nazywać się twoim synem. 
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu teŜ pier-
ścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 
poniewaŜ ten mój syn był umarły, a znów oŜył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem 
starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, poniewaŜ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci słuŜę i nigdy nie przekroczyłem twoje-
go rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, Ŝebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten 
syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on 
mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie naleŜy. A trzeba się 
weselić i cieszyć z tego, Ŝe ten brat twój był umarły, a znów oŜył, zaginął a odnalazł się.”  
 

eraz błagam Cię wraz z nim: „Ojcze, zgrzeszy-
łem przeciw Tobie i przeciw Niebu, nie jestem 

godzien zwać się Twoim synem, uczyń więc ze 
mnie ostatniego najemnika”. Uczyń mnie godnym 
najczystszego i świętego pocałunku Twego, tak 
dobrego Ojca i racz mnie znowu przyjąć pod dach 
sali godowej. A poniewaŜ z pierwszej szaty obra-
bowali mnie zbójcy, racz mnie w nią znowu przy-
odziać jak w ozdoby przystrojonej oblubienicy. 
Spraw, abym na prawym ręku nosił pierścień kró-
lewski, znak władzy i abym juŜ nigdy nie potrze-

bował zwracać się ku lewicy. A jako broń przeciw-
ko węŜowi obuj me nogi w obuwie, aby nie uderza-
ły w ciemności, ale aby głowa węŜa została zgnie-
ciona. Daj, abym znowu wziął udział w Ofierze... 
na krzyŜu i we Krwi, która wypłynęła z boku po 
uderzeniu lancy – z niego tryska dla nas zdrój Ŝy-
cia, abym... jadł Chleb oŜywczy i pił Twój Kielich 
niebiański... Przyjmij mnie w Twe ramiona, abym 
mógł być przez Ciebie leczony, o Najlepszy. 

 
Nerses Sznorhali († 1173) 

T 
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Poniedziałek – 7 marca 2016        J 4,43-54 
   630   W intencji rodziny z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   900   W intencji Urszuli w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1800 1. Za †† Stanisława Pochcioł i Wiktora Sawczenko oraz za †† z rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 83. urodzin Antoniny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜą opiekę oraz za † brata Tadeusza i †† z całej rodziny 
Wtorek – 8 marca 2016         J 5,1-3.5-16 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, brata Winfryda, rodzeństwo 

Stuka i Rak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Zdzisława Wójcik w 2. rocznicę śmierci oraz za †† Stanisławę Wójcik, Marię i Michała 

Siorak i †† z rodziny 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die †† Elfriede Krettek und Margot Kion-

czyk sowie für alle †† Teilnenmer der deutschsprachigen Gottesdiensten der Stadt und Land 
Ratibor 

 1800 1. W intencji Kobiet naszej parafii o BoŜe błogosławieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† siostrę Janinę, brata Bolesława i rodziców z obu stron 
Środa – 9 marca 2016         J 5,17-30 
   630   Za † męŜa Henryka, †† rodziców Jana i Michalinę, trzech braci: Mieczysława, Stanisława i 

Stefana, siostrę Krystynę oraz za †† sąsiadów Andrzeja i Jerzego 
   900   Za †† rodziców Franciszkę i Józefa Datta, Jadwigę i Alojzego Drygalskich oraz syna Jana 

Drygalskiego, Ŝeby ich Pan przyjął do Królestwa Niebieskiego na wieczny odpoczynek 
 1800 1. Za † męŜa Tadeusza Szembel w 6. rocznicę śmierci 
   2. Do BoŜego Miłosierdzia za † mamę Mariannę Więcławik, † ojca Ludwika, †† rodziców z obu 

stron, rodzeństwo i pokrewieństwo 
Czwartek – 10 marca 2016        J 5,31-47 
   630   Dziękczynna z okazji 65.rocznicy urodzin Krystyny o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w 

rodzinie 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1800 1. Z okazji 25. rocznicy urodzin Anny dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski i prosząc o dalsze 

błogosławieństwo w pełnieniu Jego woli 
   2. W intencji Ojczyzny 
   3. Za † ElŜbietę Jabłońską w 1. rocznicę śmierci 
Piątek – 11 marca 2016         J 7,1-2.10.25-30 
   630   Za †† Józefa i Genowefę oraz za †† z rodzin Zapart, Pałka, Urban, Stryjewski i dusze w czyść-

cu cierpiące 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o szczęśliwy poród i 

zdrowie dla matki i dziecka 
      Droga KrzyŜowa 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alfreda i Jadwigę oraz za †† dziadków z obu stron 
   2. W intencji Magdy Pelczar o BoŜe błogosławieństwo oraz za † mamę Annę Pelczar 
      Droga KrzyŜowa (dla dorosłych i młodzieŜy) 
Sobota – 12 marca 2016         J 7,40-53 
   630   Za † matkę Annę w rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, męŜa Kazimierza, brata Władysława, 

teściów Marię i Józefa 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † matkę Lidię Petryszak w 9. rocznicę śmierci 
   2. Za †† rodziców Helenę i Franciszka, braci Wilhelma i Jerzego, siostrę ElŜbietę, teścia Mieczy-

sława i dusze w czyśćcu cierpiące 
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   3. Za †† ojca Alojzego, teściów Augustyna i Józefę, †† z rodzin Marcinkowskich, Stanisława 
Gronowicz, Adama, Barbarę oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 1930   W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy 
V Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2016    Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11 
   700   W intencji Parafian 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Z okazji 18. rocznicy urodzin Dominiki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo i łaskę zdrowia na dalsze lata Ŝycia 
 1030   Za † Eugenię Jabłońską w 1. rocznicę śmierci, † Franciszka Jabłońskiego i wszystkich †† z 

rodziny 
 1200   Z podziękowaniem za wszystkie łaski, z prośbą o dalszą opiekę i BoŜe błogosławieństwo dla 

całej rodziny w 60. rocznicę urodzin Sławomira 
 1530   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Za †† rodziców Juliana Repetowskiego w 1. rocznicę śmierci i Marię Repetowską w 5. roczni-

cę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji uzaleŜnionych 
• Dzisiaj o 1530 naboŜeństwo i spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców. Zapraszamy na godz. 

1630 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem 
pasyjnym. 

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. Wieczorna Msza Święta we 

wtorek w intencji kobiet naszej parafii. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w piątek po wieczornej Mszy Świętej. Po 

naboŜeństwie spotkanie. 
• W tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania z klas 

I gimnazjum (szczegóły w gablotce). 
• W sobotę w klasztorze Annuntiata od 1930 czuwanie dla młodzieŜy. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1530 RóŜaniec Fatimski. 
• Pragniemy poinformować o planowanych pielgrzymkach do Ołomuńca, Brna i Pragi (3 dni pod 

koniec maja lub na początku czerwca) a takŜe 5-6 dniowej pielgrzymce na Kresy w dniach 26-30 
czerwca. Szacowany koszt 750-850 zł. w zaleŜności od ilości dni i trasy. Konieczny jest paszport. Spo-
tkanie zainteresowanych pielgrzymką na Kresy 15 marca po Mszy wieczornej.  

• Przypominamy, Ŝe 10 marca przy naszej parafii będzie okazja do wykonania badań mammograficz-
nych. Informacje o rejestracji na plakatach. 

• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 
• Z inicjatywy młodzieŜy dziś przed kościołem okazja do nabycia małych świec paschalnych na święta, 

ksiąŜki, drobne ozdoby na święta. Dochód przeznaczony jest na cele charytatywne w ramach akcji 
Młodzi Misjonarze Miłosierdzia. 

• Od dziś przez tydzień Caritas organizuje zbiórkę Ŝywności do koszy wyłoŜonych w kościele. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� Maria Januszewska, lat 94, zam. na ul. Wyszyńskiego  
� Urszula Królak , lat 55, zam. na ul. Waryńskiego 
� Maria Wilsz, lat 101, zam. na ul. Polnej 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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PIELGRZYMKA SENTYMENTALNA NA KRESY 
Termin  od 25 czerwca do 29 lub 30 czerwca 2016 (5-6 dni) 
Koszt: w zaleŜności od czasu trwania 750-850 zł. 
W programie:  
Lwów, Gródek Jagieloński, Rudki, Sambor, Drohobycz, Truskawiec, Daszawa, śurawno, Kochawina, 

Kałusz, Dolina,Bolechów, Morszyn, śydaczów, Chodorów, Rohatyń, BrzeŜany, Tarnopol, ZbaraŜ , 
Wisniowiec, Krzemieniec, Poczajów, Podkamień, Huta Pieniacka , Olecko. 

Spotkanie osób zainteresowanych we wtorek, 15 marca po Mszy wieczornej w domu katechetycznym 
przy par. NSPJ. 

 
Prawie 700 tys. Skarbonek Miłosierdzia trafiło w 
tym roku do polskich domów i szkół w ramach Jał-
muŜny Wielkopostnej. To wspólna, ekumeniczna 
inicjatywa, któr ą organizują: Caritas Kościoła kato-
lickiego, Eleos Kościoła prawosławnego oraz Dia-
konia Kościoła ewangelicko-augsburskiego. 
Ks. Marina Subocz, dyrektor Caritas Polska przypo-
mniał, Ŝe jałmuŜna to świadome wyrzeczenie się cze-
goś na rzecz drugiego człowieka, który znalazł się w 
trudnej sytuacji. - Jest to pomoc zarówno dla tego kto 
ją otrzymuje, jak i dla tego, kto jej udziela. JałmuŜna 
zmienia Ŝycie człowieka dającego - podkreśla dyrektor 
Caritas Polska. 
Celem JałmuŜny Wielkopostnej jest zwrócenie uwagi 
na kondycję i potrzeby osób chorych i starszych oraz 
konkretna pomoc na ich rzecz. Zebrane środki zostaną 
rozdysponowane przez Caritas parafialne i diecezjalne. 
Skarbonkę moŜe otrzymać kaŜdy, rozdawane są one w 
parafiach i na lekcjach religii. Akcja szczególnie pro-
mowana jest przez Szkolne Koła Caritas, których jest 
w Polsce blisko 2,7 tys. oraz przez Parafialne Zespoły 
Caritas, których funkcjonuje ok. 5 tys. 
Tradycyjny jest juŜ ekumeniczny wymiar akcji, w 
której uczestniczą organizacje charytatywne Kościo-
łów: katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego. 

Skarbonki oznaczone symbolami organizacji charytatywnych Eleos i Diakoni trafiają do parafii ewangelic-
kich i prawosławnych w Polsce. 
Wielkopostną inicjatywę Caritas moŜna takŜe wspierać wysyłając SMS z hasłem POMAGAM pod numer 
72052 (koszt 2,46 z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem JałmuŜna Wielko-
postna. Szczegółowe informacje dotyczące akcji i działalności Caritas na rzecz osób starszych i chorych 
znaleźć moŜna na stronie internetowej: www.jalmuzna-akcjecaritas.com. 

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. 


