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III Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (4, 5 – 42) 
 

„Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w 
pobliŜu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam 
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to 
około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się 
przedtem do miasta dla zakupienia Ŝywności. Na to rzekła do Niego Sama-
rytanka: JakŜeŜ Ty będąc śydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? śydzi bowiem z 
Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar BoŜy i wiedziała, 
kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody Ŝywej. Powiedziała 
do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. SkądŜe więc weźmiesz wody Ŝywej? 
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego sy-
nowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: KaŜdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. 
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku Ŝyciu wiecznemu. [...]” 
 

zisiejsza niedziela Wielkiego Postu wpro-
wadza w pełnię tego szczególnego czasu 

nawrócenia i odnowy duchowej, który doprowa-
dzi nas do Wielkanocy. Trzecia, czwarta i piąta 
niedziela Wielkiego Postu są w istocie etapami 
drogi wiodącej do chrztu, której tradycja sięga 
pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy z 
reguły chrzty były udzielane w Wigilię Paschal-
ną. „Katechumeni”, po odbyciu starannej, trwają-
cej blisko trzy lata katechezy, w ostatnich tygo-
dniach Wielkiego Postu przemierzali końcowe 
etapy swej drogi, symbolicznie przyjmując Cre-
do, „Ojcze Nasz” i Ewangelię. Z tego względu 
równieŜ w naszych czasach w liturgii tych nie-
dziel występują trzy teksty z Ewangelii św. Jana, 
prezentowane zgodnie z bardzo starym schema-
tem: Jezus obiecuje Samarytance wodę Ŝywą, 
przywraca wzrok niewidomemu od urodzenia, 
wskrzesza z grobu swego przyjaciela Łazarza. 
Jest to wyraźna perspektywa chrzcielna: poprzez 
wodę, symbol Ducha Świętego, wierzący otrzy-

muje światło i odradza się w wierze do nowego, 
wiecznego Ŝycia. W wielu środowiskach o daw-
nej tradycji chrześcijańskiej coraz bardziej zani-
ka, niestety, pierwotny zmysł religijny. Dlatego 
potrzeba odnowy świadomości własnej toŜsamo-
ści stała się dla chrześcijan sprawą pilną. Inaczej 
mówiąc, konieczne jest, aby na nowo odkryli oni 
swój chrzest, doceniając wartość niewyczerpanej 
duchowej mocy łaski uświęcającej, którą w nim 
otrzymali, aby następnie przekazywali ją we 
wszystkich dziedzinach Ŝycia osobistego i spo-
łecznego. „Źródło wody tryskającej ku Ŝyciu 
wiecznemu” (por. J 4,14), o którym mówi dzi-
siejsza Ewangelia, jest obecne w kaŜdym 
ochrzczonym, lecz musi być nieustannie na nowo 
oczyszczane z chwastów grzechu, aby nie zarosło 
i nie wyschło. Dlatego niezbędna jest nasza 
współpraca. Przyjmijmy więc zaproszenie litur-
gii, aby czerpać ze źródeł Ŝycia wiecznego. 
 

św. Jan Paweł II, 2002 r. 
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Poniedziałek – 20 marca 2017 – św. Józefa, Oblubieńca NMP   Mt 1,16.18-21.24 
   630   Za †† Stanisława, brata Józefa i rodziców Jana i Antoninę 
   900   Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Rozalię i Zofię Sutor, Piotra Szumacher i 

Krystynę Hruby 
 1800 1. W intencji Joanny z okazji 43. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. Za †† rodziców Paulinę i Józefa Gawliczek, brata Janusza, bratanka Jacka 
Wtorek – 21 marca 2017        Mt 18,21-35 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla syna 

Damiana z okazji 45. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Karapuda w 5. rocznicę śmierci 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Dorothea Borus sowie für alle †† 

Teilnehmer der deutschsprachigen Gottesdienste 
 1800 1. Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa, ojca Tadeusza Ciołek oraz za †† z rodziny 
Środa – 22 marca 2017        Mt 5,17-19 
   630   Za †† rodziców Jolantę i Jana Tyszkiewicz i † Adama Zimałka 
   900   Za † Franciszkę Karaszkiewicz w 4. rocznicę śmierci 
 1800 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Władysławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas 
Czwartek – 23 marca 2017        Łk 11,14-23 
   630 1. Za † Waltraud Chluba w 1. rocznicę śmierci (od dzieci) 
   2. Za † Alicję Sztuka (od nauczycieli SP 15) 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Gabrieli z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Za †† rodziców Klarę i Emila, teściów Marię i Joachima oraz wszystkich †† z pokrewień-

stwa i dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 24 marca 2017        Mk 12,28-34 

REKOLEKCJE PARAFIALNE   „Nie-ludzka miłość Ojca” 
   630   Msza z nauką rekolekcyjną W intencji Parafian o błogosławieństwo na czas rekolekcji 
   900   Msza z nauką rekolekcyjną 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† syna Janusza Szczerba, męŜa 

Jana, rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny 
   2. Za † Grzegorza Kosińskiego (od przyjaciół z „Iskierki”) 
     Droga KrzyŜowa 
 1045   Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas I – III 
 1200   Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas IV - VI 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
     Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1800   Msza z nauką rekolekcyjną 1. Do Miłosierdzia BoŜego i Matki Najświętszej za † ojca Al-

berta Baier w dniu jego urodzin oraz za † matkę Józefę Baier i †† z rodziny Sekuła 
   2. Za †† męŜa Józefa i syna Mariusza Komsta, rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny 
     Droga KrzyŜowa  
Sobota – 25 marca 2017 – Zwiastowanie Pańskie     Łk 1,26-38 

REKOLEKCJE PARAFIALNE        „Maryja Pedagogiem” 
   630   Msza z nauką rekolekcyjną 1. Za †† Stanisławę Rzeźnicką, dziadków Wiktorię i Włady-

sława Pelc, Janinę i Jana Rzeźniczak 
   2. Za † męŜa Stanisława Trudzik, †† rodziców z obu stron, siostry Ritę i Józefę oraz pokre-

wieństwo 
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   900   Msza z nauką rekolekcyjną 
 1630   Msza szkolna dla dzieci z SP wraz z rodzicami: W intencji wszystkich rodzin naszej parafii 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   Msza z nauką rekolekcyjną 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, siostrę Kry-

stynę i brata Jerzego 
   2. Za †† z rodziny Woronowskich, męŜa Bronisława, syna Krzysztofa i rodziców z obu stron 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) – 26 marca 2017  1 Sm 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41 

REKOLEKCJE PARAFIALNE   „Chrystus Skałą Ŝycia” 
   700   Za †† rodziców Zofię i Macieja Liszka, syna Roberta i †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † męŜa Henryka Kasza w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Michalinę, trzech bra-

ci: Mieczysława, Stanisława, Stefana, siostrę Krystynę, teściów Ryszarda i Agnieszkę 
 1030   W intencji rocznych dzieci: Karolina Mecner, Borys Raczek, Mikołaj Kiderys 
 1200   W intencji Magdaleny w 40. rocznicę urodzin oraz syna Tomasza w 10. rocznicę urodzin z 

podziękowaniem Bogu w Trójcy Jedynemu i z prośbą o dalszą opiekę 
 1645   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Za † męŜa Jana Kula w 5. rocznicę śmierci 
 1900   Wieczór Filmowy – „Więcej niŜ fan”  
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie parafialnych rekolekcji wielkopostnych 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 

• Dziś takŜe o 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. 
• Jutro liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubienica NMP. 
• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci 

komunijnych w salkach. 
• Od piątku w naszej parafii Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Poprowadzi je ks. Dariusz Pia-

secki, pochodzący z Kędzierzyna kapłan, doktor filologii klasycznej, wykładowca w Lublinie oraz 
Krakowie. Szczegółowy plan drukujemy w gazetce. W sposób szczególny zapraszamy do uczest-
nictwa w Mszach Świętych z naukami, a takŜe w naboŜeństwach wielkopostnych.  

• Zapraszamy równieŜ na dwa spotkania, które wpisują się w czas rekolekcji: na sobotni Wieczór 
Uwielbienia (od 1930) oraz niedzielny Wieczór Filmowy. Wyświetlimy film „Wi ęcej niŜ fan”. 
Film pomaga w odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy jako ludzie wierzący: zwolennikami Jezusa? 
uczniami? Jego naśladowcami? 

• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia, natomiast po Mszy o 900 i po Mszy wieczor-
nej Droga KrzyŜowa.  

• W ramach rekolekcji w piątek odbędą się spotkania dla dzieci z SP 15. Rodziców wraz z dziećmi 
zapraszamy takŜe na Mszę Świętą w sobotę o 1630. 

• Sobota to takŜe uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Msze o 630, 900, 1630, lub 
wieczorem o 1800. Jest to dzień Świętości śycia, a takŜe szczególna okazja do złoŜenia deklaracji 
Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych. Przypomnijmy, Ŝe jest to zobowiązanie do codziennej mo-
dlitwy przez okres 9 miesięcy (1 dziesiątka RóŜańca i krótka, podana w deklaracji modlitwa) w in-
tencji jednego, nienarodzonego jeszcze dziecka, którego istnienie jest zagroŜone. Deklaracje są do 
odbioru w zakrystii. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• Caritas parafialny z myślą o świątecznej akcji pomocy od jutra przez tydzień będzie prowadził 

zbiórkę trwałej Ŝywności do koszy wyłoŜonych w tyle kościoła. 
• Przypominamy o pielgrzymce na Kresy w maju br. Szczegóły na plakatach. 
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• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków; dziś 
takŜe przed kościołem dodatkowa zbiórka na pokrycie kosztów ogrzewania w okresie zimowym. 

• Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

                                                                          Ks. Dariusz Piasecki 
  

PLAN REKOLEKCJI  
„Do końca ich umiłował...” (J 13,1) 

 

  Piątek, 24 marca 2017      „Nie-ludzka miłość Ojca...” 
 

  630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
  900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
       Droga KrzyŜowa 
1045 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas I – III 
1200 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci z klas IV - VI 
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
      Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną  
       Droga KrzyŜowa  

 
  Sobota, 25 marca 2017 –Zwiastowanie Pańskie  „Maryja Pedagogiem” 

Okazja do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 
 

  630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
  900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
1630 – Msza Święta dla dzieci z SP wraz z rodzicami z nauką rekolekcyjną 
1730 – Nieszpory Maryjne 
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną  
1930 – Wieczór z Modlitwą Uwielbienia 

 
  Niedziela, 26 marca 2017              „Chrystus Skałą Ŝycia” 
 

     Nauki rekolekcyjne na kaŜdej Mszy Świętej:  
         o godz. 700, 900, 1030, 1200 i 1800. 
 

       1715 – Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
1930 – Wieczór Filmowy „Więcej niŜ fan”  

  

Okazja do spowiedzi przed kaŜdą Mszą Świętą oraz w czasie naboŜeństw 
 

ks. Dariusz Piasecki pochodzi z Kędzierzyna. z powołania jest księdzem, z zawodu dokto-
rem filologii klasycznej, wykładowcą w Instytucie Filologii Klasycznej KUL i na Wydziale 

Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

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.: 7.00 – 8.00;  
     w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
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. 17.00 – 18.00; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


