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„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.

Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym Nikodemem tłumaczył
mu, jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze czło-
wieka. I jak wiele zależy od właściwego odczytywania tych znaków
każdego dnia. Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki naro-
du wybranego przez pustynię, kiedy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę jadowi-
tych węży, ale równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić
na nim podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby ukąszony spoj-
rzał z wiarą na węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się do węża, ale o
dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia tego łatwego na-
kazu. Ilu Izraelitów z tego skorzystało, nie wiemy. Autor biblijny mówi jednak, że
wielu zmarło. Przez to przypomnienie Jezus przygotował Nikodema do odczyta-
nia ważniejszego znaku: wywyższenia Syna Człowieczego na drzewie krzyża.
Ten znak jest konieczny, aby każdy miał życie wieczne. Możemy sądzić, że Niko-
dem zrozumiał naukę Jezusa, ponieważ widzimy go na Golgocie, gdy uczestniczy
w pogrzebie Zbawiciela. Nie przeraził go krzyż, bo zrozumiał jego sens.

Jezus daje nam potrzebne światło do lepszego widzenia otaczającej nas rze-
czywistości, ale jednocześnie z żalem dodaje, że człowiek często „nienawidzi
światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków” (J 3,20).
Niektórzy ludzie wolą trwać w ciemności, bo opowiadają się po stronie zła. Nie
chcą światła, ponieważ boją się zobaczyć prawdziwy obraz własnego życia. Jak
często znajdujemy się w sytuacji Izraelitów na pustyni skażonych jadem zła. Ma-
my postawiony przed sobą znak uzdrowienia, ale brak nam dobrej woli, aby na
niego spojrzeć.

Spójrzmy na siebie w świetle Bożej prawdy i zobaczmy sakramentalny znak
Bożego przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której Bóg pragnie nam udzielać.
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Prządek nabożeństw
14.03.2021 – 31.03.2021

niedziela 14 marca 2021 – IV Wielkiego Postu - L
08:00 Za zm. Elżbietę i Józefa Reichel, syna Wilibalda, wnuka Damiana, Zofię i Wik-

tora Niedballa, synów, synowe, wnuków Urszulę i Ryszarda, zm. z pokrewień-
stwa Reichel-Niedballa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodzi-
ców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i
Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla Pelagii Haba z okazji 90 rocznicy urodzin.

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 15 marca 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o nowe powołania kapłańskie,

zakonne i misyjne z naszej parafii.
wtorek 16 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię i Huberta Cwik, rodziców Waleskę i Alfonsa Cwik, Bertę i Fran-

ciszka Kampka, rodzeństwo, całe pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry za-
konne i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 17 marca 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców Józefa i Gertrudę Wallach, dzieci Hildegardę,

O. Mikołaja, Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa Wallach-Kurpierz
-Ploch-Parys, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 18 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.

piątek 19 marca 2021 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji Pater z okazji 18 rocznicy urodzin
oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

sobota 20 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Fortunata Wallach z okazji 80 roczn. urodzin
niedziela 21 marca 2021 – V Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, synów Hu-

berta i Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę oraz
za zm. kapłanów.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże dla Henryka Mrowiec z okazji 50 rocznicy uro-
dzin.

14:00 Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie dla
dziecka.

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



poniedziałek 22 marca 2021 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) Za zm. rodziców, siostry zakonne, zm. z pokrewieństwa

i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 23 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę i Jana Marek, trzech synów, dwie synowe, Zygmunta Oko-

niewski, dwie żony Mariannę i Marię, syna Jerzego, wnuka Tomasza, dziad-
ków z czterech stron, zm. dzieci, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w
czyśćcu cierpiące.

środa 24 marca 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Agnieszkę i Wiktora

Tumulka, 2 synów, szwagra Andrzeja Niestrój, Joachima Siedlaczek, zm. z po-
krewieństwa Krybus, Rzytki, Stuchły, Tumulka, zm. sąsiadów, kapłanów i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Za zm. Jerzego Górecki, rodziców Rafała i Franciszkę Górecki, matkę Elżbietę
Okwiek i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 25 marca 2021 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
17:00 W intencji Rolników o błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac polowych.

piątek 26 marca 2021 – Dzień powszedni
16:45 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:00 Za zm. Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, rodziców Wilhelma i Józe-

fę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, pokrewieństwo Pater, Wilk, Filip,
Mika, Krybus, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 27 marca 2021 – Dzień powszedni
17:00 Do miłosierdzia Bożego za zm. Bernarda Kurek, dzieci Henryka, Monikę i

Franciszka, wnuka Adama, rodziców Kurek-Lerch, Augustyna Szmańta, żonę
Marię, wnuka Damiana, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 28 marca 2021 – PALMOWA,  MĘKI PAŃSKIEJ
08:00 Za zm. Kazimierza Bajerskiego w 10 rocznicę śmierci, Ewę i Michała Bajer-

skich, Władysława Dobosza, Józefę Kołacińską, Rene Marchut, zm. z rodzin
Bajerski-Dobosz-Kościółek i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji rocznego dziecka Szymona Kolodziej o opiekę Anioła Stróża oraz o
błogosławieństwo Boże dla rodziców i chrzestnych.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian. (transmitowana)
15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. (transmitowane)

Wielki Poniedziałek 29 marca 2021
07:00 (recytowana) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z

prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w Bogu wiadomej sprawie.
Wielki Wtorek 30 marca 2021
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Anny Czogała z okazji 80 rocznicy urodzin.

07:00 (recytowana) Za zm. rodziców Anielę i Emanuela Burdzik, Huberta i Annę Burdzik, Nor-
berta Noga, Antoniego Jaskola, dziadków Blana, Burdzik i zm. z rodzin Foltys i Burdzik.

Wielka Środa 31 marca 2021



Informacje duszpasterskie
14.03.2021 – 28.03.2021

Dzisiaj kolekta na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych naszej diecezji. W niedzie-
lę palmową kolekta na bieżące potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” za
ofiary złożone w kościele, wpłaty na konto parafialne i przez mikropłatności
na stronie parafii.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w naszym
kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 49 osób.

Wobec utrzymania obostrzeń rekolekcje, które miały się odbyć w Wielkim
Poście zostają przniesione na inny termin.

Zapraszam na wielkopostne nabożeństwa: Droga krzyżowa z zalec-
kami za zmarłych w piątki o godz. 16:45 i Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym w niedziele o godz. 15:00.

W piątek, 19 marca 2021o godz. 18:00 w parafii NSPJ w Raciborzu odbędzie
się Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Czai, rozpoczynają-
ca Wieczystą Adorację w kaplicy pod kościołem NSPJ.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna tylko w ponie-
działek przez pół godziny po Mszy św. Potem dopiero od wtorku
(23.03) również przez pół godziny po Mszy św.

Od wtorku (16.03) do poniedziałku (22.03) nie będzie mnie w parafii. Zastę-
pować mnie będą Ojcowie Oblaci z Kędzierzyna-Koźla.

W czwartek (25.03) na godz. 18:00 na platformie TEAMS spotkanie
formacyjne przed bierzmowaniem dla uczniów VIII kl. SP.

W dniach 19-25 marca będzie trwał Tydzień Modlitw o ochronę życia.
Szczegóły na plakacie w gablotce. Z tyłu kościoła na stolikach wyłożona jest
broszurka z informacjami i modlitwami dla tych, którzy chcą aktywnie włą-
czyć się w tę inicjatywę. Zapraszam do modlitwy.

Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu ogłasza nabór
do  4-letniego liceum. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną lub
mailową. Można również przyjść do szkoły przy ulicy Opawskiej 81

w Raciborzu. Szczegóły na stronie szkoły: www.dloraciborz.pl
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (19.03.2021, godz. 18:15) Urbisz B. Sitek. S., Mainczyk G., Mainczyk
K., Gomółka K. i Gomółka K., a w piątek za dwa tygodnie (26.03.2021,
godz. 18:15) Sadowska A., Sadowska B., Urbisch M., Urbisz S., Kałuża M. i
Malcharczyk M.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


