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Czwartek, 28 II, był ostatnim dniem pontyfikatu Benedykta XVI, który 11 lutego 
nieoczekiwanie zapowiedział swą abdykację jako pierwszy papież od siedmiu wieków. 
Joseph Ratzinger opuścił Stolicę Piotrową po 7 latach i 10 miesiącach. 
Ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary ma zachęcić chrześcijan do 
pracy nad rozwojem wiary. Dobrą okazją do jej pogłębienia będzie analiza 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. /str. 3 i 4/ 
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EWANGELIA NA III 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 opowiedział 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 już 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»". 
 
 
 

 
 
      Wpatrzeni w lustro widzimy, jak dalece my sami potrzebujemy cudu uzdrowienia. 
My, którzy przej ęliśmy dziedzictwo wiary w Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga 
Jakuba, a do tego zostaliśmy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Niby wszystko jest 
w porządku. Ale dobrze czujemy, że mówiąc o drzewie figowym, które nie przynosi 
owoców, Chrystus także nas miał na myśli. I do nas kieruje życzliwe ostrzeżenie: — 
„Jeśli się nie nawrócicie, (...) zginiecie”. 
      Nawrócenie polega na zmianie kierunku. Nie wystarczy się cofnąć do 
skrzyżowania, zaniechać czynienia zła. Człowiek nawrócony czuje się wezwany do 
tworzenia dobra. „Co z tego, że stoisz na środku skrzyżowania, jeżeli nie masz chęci, 
by iść dokądkolwiek” — pisał Antoine de Saint-Exupéry. Co z tego, że już nie 
zdradzasz żony, skoro nadal nie masz dla niej czasu? Co z tego, że już nie zazdrościsz, 
skoro jeszcze nie potrafisz się cieszyć z sukcesów twoich braci? Prawdziwe nawrócenie 
zaczyna się w momencie, gdy zaczynamy zło dobrem zwyciężać. 
      Dzisiejsza Ewangelia wpisuje się w wielkopostne wezwanie do nawrócenia. Może 
jest to dobra okazja, by zrobić sobie rachunek sumienia ze zmarnowanych szans i 
wciąż ponawianych obietnic. "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu" - 
mówi Chrystus... Czyż to nie czas, by Mu powiedzieć: "Panie, jeszcze na ten rok". 
Trzeba znaleźć w sobie trochę nadziei, wiary w Bożą pomoc i, zupełnie zwyczajnie, 
trochę samozaparcia. Gdy dobrze wykorzystamy nasz czas nawrócenia, radość 
Wielkiej Nocy będzie naprawdę radością życia, które przynosi takie owoce, jakich 
szuka w nim Bóg. 
      Panie daj mi jeszcze jedną szansę: pozostaw mnie na ten rok, okop i obłóż 
nawozem, bym przyniósł owoc. 
 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszamy w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek na Drogę Krzy żową 
    na g. 16.00, a po niej na Mszę św.. W niedzielę zaś na Gorzkie Żale po Mszy św. 
    o g. 12.00. 
2. Za tydzień, w niedzielę, tj. 10 marca br. zapraszam na spotkanie po Mszy św.  
    o godz. 16.00 przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

                  Myśli mądrych ludzi 
Najpotrzebniejszą fundacją świata jest Fundacja Prawdy Bożej. 

                                                                                            Zbigniew Waydyk 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

WYZNANIE WIARY 

1. Jaki jest zamysł Boga wobec człowieka? 
Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, 
w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego 
szczęśliwego życia. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg Ojciec posłał swego Syna jako 
Odkupiciela i Zbawiciela, aby ludzi rozproszonych przez grzech zjednoczyć w swoim 
Kościele, by za sprawą Ducha Świętego stali się Jego przybranymi dziećmi oraz 
dziedzicami Jego wiecznej szczęśliwości. 1-25 

 
.Rozdział pierwszy 

CZŁOWIEK ZDOLNY PRZYJĄĆ BOGA 
Jakże wielki jesteś, Panie, i godny, by Cię sławić. (...) Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i 
niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie (św. Augustyn). 
2. Dlaczego w człowieku jest pragnienie Boga?  
Bóg sam, stwarzając człowieka na swój obraz, wpisał w jego serce pragnienie 
poznania Go. Jeśli nawet to pragnienie jest często nie dostrzegane, Bóg nie przestaje 
wzywać każdego człowieka, aby Go szukał i znalazł w Nim pełnię prawdy i szczęścia, 
których poszukuje bez wytchnienia. Ze swej natury i powołania jest więc człowiek 
istotą religijn ą, zdolną do wejścia w komunię z Bogiem. Z tej intymnej i żywej więzi z 
Bogiem wyrasta jego fundamentalna godność. 27-30; 44-45  
3. Jak można poznać Boga za pomocą samego światła rozumu?  
Biorąc za punkt wyjścia rzeczy stworzone, tj. świat materialny i osobę ludzką, 
człowiek może za pomocą naturalnego światła rozumu poznać w sposób pewny Boga 
jako Przyczynę i Cel wszystkich rzeczy i jako Najwyższe Dobro, Prawdę i Piękno 
Nieskończone. 31-36; 46-47  
4. Czy wystarczy samo światło rozumu do poznania tajemnicy Boga?  
Człowiek napotyka wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła 
rozumu. Ponadto nie może o własnych siłach wniknąć w głębię tajemnicy Boga./cd.s 4/  

 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  04. 03. 2013 
  9.00 Za parafian. 
10.15 Msza św. Szk. Podst. 
12.15 Msza św. Gimn. Za +Barbarę Węgrzynowską /int. od brata Andrzeja z rodziną/. 
17.00 Za +Jana i Helenę Rutkowskich i cr. Rutkowskich. 
                                                                     WTOREK 05. 03. 2013 
  9.00 Za +dziadków Rybaków i Owczarków. 
10.15 Za +Helenę, Stanisława, Józefa, Michalinę i Jana Gierachów, Anielę 
                  i Władysława Marcjaników oraz dziadków Kępów. 
12.15 Za +Józefa Szymczaka. 
17.00 Za +Edwarda Kwiatkowskiego w 3 rocz. śmierci. 
                                                          ŚRODA  06. 03. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antosia w 1 rocz. urodzin oraz 
                  jego rodziców. 
          Za  +Helenę i Kazimierza Pasik; 
                +Mariannę Goleń /int. od przyjaciół wnuczki Asi/; 
                +Wiesławę Gierach /int. od chrześnicy Iwony z rodziną/; 
                +Józefa Grzelkę /int. popogrzebowa/; 
                +Mariana Musika w 1 rocz. śmierci. 
                                                                CZWARTEK  07. 03. 2013 
16.00 Czcicieli o. Pio. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla chorych /int. Koła 
                   Żywego Róż. O. Pio/. 
                                                           PIĄTEK 08. 03. 2013 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Stanisława w 8 rocz. śmierci i Tadeusza Pawlaków, rodziców Antoninę  
                  i Mariana oraz Zygmunta Świderka. 
                                                   SOBOTA 09. 03. 2013 
16.00 Za +Zbigniewa Włodarczyka w 1 rocz. śmierci. 
                                                   NIEDZIELA 10. 03. 2013 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kingi w 18 rocz. urodzin.  
16.00 Za +Helenę, Jana, Mariana, Władysława i Jana Kutów oraz Józefa Szczura. 
 
Z tego powodu potrzebuje Objawienia Bożego, nie tylko odnośnie do prawd, które 
przekraczają możliwości ich rozumienia, lecz także gdy chodzi o prawdy religijne i 
moralne, które - jakkolwiek same przez się dostępne rozumowi - mogą w ten sposób 
przez wszystkich być poznane bez trudności, z zupełną pewnością i bez domieszki 
błędu. 37-38  
5. Jak mówić o Bogu?  
Możemy mówić o Bogu wszystkim ludziom i ze wszystkimi ludźmi, opierając się na 
różnorodnych doskonałościach człowieka i innych stworzeń, które odzwierciedlają, 
zawsze w sposób ograniczony, nieskończoną doskonałość Boga. Trzeba jednakże 
nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co obrazowe i niedoskonałe, wiedząc, że nie 
będziemy nigdy w stanie w sposób pełny wyrazić nieskończonej tajemnicy Boga. 39-
43; 48-49 /cdn./ 


