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EWANGELIA NA TRZECĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU                       Łk 13,1-9  
 
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew 
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci 
Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, 
było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I powiedział im 
następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej 
winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: 
"Oto ju ż 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 obłożę nawozem; może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć" 

��� 

Co znaczą słowa Chrystusa: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”? Nie 
jest to zapowiedź kary za grzechy tutaj na ziemi, raczej zapowiedź sądu ostatecznego 
gdy człowiek stanie przed Bogiem ze swoim dobrymi uczynkami lub ze swoimi złymi 
czynami. Natomiast tutaj na ziemi ludzi spotykają złe rzeczy ze względu na ich 
grzechy z prostych względów. Konsekwencją złego postępowania jest krzywda, którą 
wyrządza się innym. Brak nawrócenia i posłuszeństwa wobec Bożego słowa jest 
powodem masowych grobów na Bałkanach i innych częściach świata. To nie Boża 
kara, to konsekwencja ludzkiego postępowania. Czym ludzie bardziej odwracają się 
od Bożych przykazań tym większe dokonują wobec innych ludzi barbarzyństwa. 
Chrystus jakby także przed tym przestrzegał mówiąc: „je śli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie”?, choć niewątpliwie wskazuje także na sąd ostateczny 
jaki spotka każdego człowieka. 

 

       
         Wspomnienia z ferii zimowych kojarzą się dzieciom  i młodzieży 
                         m.in. z rozgrywkami w bilarda i piłkarzyki. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową na  
    godz. 16.00. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św.  o godz. 12.00. 
2. Przypominam o  zbieraniu ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i na Sem. Duch. 
3. Informuj ę, że Wielkopostne Rekolekcje będą wygłoszone w dniach 7 – 9 marca br. 
    Dniem Sakramentu Pojednania będzie wtorek /09. 03. 2010 r./ od godz. 8.45.  
    Spowiadać będziemy na Mszach św. o godz. 9.00, 10.00 – Szk. Podstawowa, 
    12.00 – Gimnazjum i o 18.00. 
4. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszam na spotkanie dzieci 
    I Komunijne z rodzicami. 
5. Już dziś informuj ę, że z Sakramentami św. będziemy odwiedzać chorych w środę 
    - 24 marca od godz. 10.00. Zgłoszenia będziemy przyjmować od następnej niedzieli. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- A ty czemu dzisiaj nic nie robisz? - pyta murarz swego pomocnika. 
- Ręce mi drżą po wczorajszym... 
- No to przesiewaj piasek. 
 
Spotykają się dwie przyjaciółki. 
- Co dostałaś od męża na dzień kobiet? 
- Widzisz to zielone porshe przed domem? 
- Piękne! To teraz twoje? 
- Co ty! Ja dostałam fartuszek w tym kolorze. 
 
Podsądny opuszcza salę rozpraw. 
- Ile ci dali? - pyta się kolega. 
- Trzy niedziele. 
- To mało. 
- Ale palmowe... 
 
           

                             Z życia o. Pio  
                   Uzdrowienie chorych. 
Ojciec Pio śledził życie i rozwój Domu Ulgi. Z serdeczną troską śledził 
tych, którzy w nim żyli będąc blisko ich bólu swą modlitwą, a także swymi 
odwiedzinami. Jego serce o pojemności bez granic – jak serce Jezusa –

ogarniało cierpiących całego świata. Aby im ulżyć, modlił się i cierpiał. Aby im ulżyć, 
uzyskiwał od Boga uzdrowienia. Antonio D’Onofrio, lat 14, w wieku czterech lat chorował 
na tyfus, po którym dostał dwu garbów. Któregoś dnia podczas spowiedzi o. Pio pogłaskał 
go. Chłopiec wstał z klęczek już bez garbów. Do Francesca Vicio, 75-letniego, 
zniekształconego i niskiego mężczyzny, który poruszał się na czworakach z podbródkiem 
tuż przy ziemi, o. Pio powiedział pewnego dnia: „Wstań i idź”. Podniósł się i od tego czasu 
chodził wyprostowany. W nadchodzącej korespondencji zgłaszane są łaski otrzymane 
dzięki wstawiennictwu O. Pio. Gemma Di Giorgi – dziewczynka odzyskuje wzrok dzięki 
modlitwom o. Pio. Pani Innocenza Proietti, 47 lat, z Rzymu, po odwiedzinach u o. Pio 
zorientowała się, że została uzdrowiona, gdy czekała na stacji na pociąg do stolicy: 
niespodziewanie zaczęła chodzić ona, która od wielu lat miała sparaliżowane nogi./cdn/ 



  
                                                            INTENCJE 
                                                    
                                                     PONIEDZIAŁEK 08. 03. 2010 
  9.00 Za +rodziców Kłosów i Sekułów. 
10.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 8/. 
12.00 Za +Feliksa Gabryszewskiego, Józefę i Józefa Boneckich oraz Władysława Kielana i Jana 
                  Kupidurę. 
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kobiet naszej parafii w dniu ich Święta; 
          Za +Józefę i Rocha Szymańskich. 
 
                                                     WTOREK 09. 03. 2010 
  9.00 Za +Helenę w 3 rocz. śm., Józefa, Stanisława, Michalinę i Jana Gierachów, Anielę  
                  i Władysława Marcjaników, cr. Marcjaników i dziadków Kępów. 
10.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 9/. 
12.00 Za +Janinę Rybak /int. od wnuczka Ryszarda z rodziną/. 
18.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich. 
 
                                                     ŚRODA 10. 03. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Genowefę Staruch /greg. 10/; 
                +Mariana Gieracha /int. od syna Bogdana z rodziną/; 
                +Czesława Jańskiego; 
                +Jana Wieczorka /int. od żony/; 
                +Stanisławę Szymańską /int. od córki Barbary z rodziną/; 
                +Władysława Michalskiego /popogrzebowa/; 
                +Jana w 15 rocz. śm., Marcjannę i Franciszka Rogulskich oraz Helenę i Władysława 
                  Andrzejewskich; 
                +Grzegorza Bernata /int. od chrzestnicy z rodziną/. 
 
                                                     CZWARTEK 11 .03. 2010 
16.00 Za +Genowefę Staruch /greg. 11/.                                     
 
                                                     PIĄTEK 12. 03. 2010 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Stanisławę i Stefana Jankowskich, Kamila i rodziców Miniaków; 
               +Genowefę Staruch /greg. 12/. 
 
                                                     SOBOTA 13. 03. 2010 
16.00 Za +Krystynę Rogulską oraz Mariannę i Stanisława Rogulskich. 
16.30 Za +Genowefę Staruch /greg. 13/. 
  
                                                     NIEDZIELA 14. 03. 2010 
  9.00 Za +Krystynę Bonecką; 
                +Władysławę i Józefa Gierachów.  
10.00 Spotkanie dzieci I Komun. z rodzicami. 
12.00 Za Parafian; 
          za +Genowefę Staruch /greg. 14/. 
          Gorzkie Żale. 
16.00 Za +Władysława Młynarczyka w 7 rocz. śm. i Józefa Bisa. 
 
 
 


