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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 13, 1-9 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

    W tym czasie przyszli jacyś ludzie 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 miesz-
kańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podob-
nie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 
większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». 
    I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figo-
wiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, od-
kąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjała-
wia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; 
i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 

Bliskie jest Królestwo Niebieskie… ...dla kogo jest to powód to radości, a dla kogo niepokój z 
powodu niewłaściwego życia?    Pan jest łaskawy i pełen miłosierdzia, ale czy nie nadużywamy Jego 
cierpliwości? Wiecznie odkładamy na później swoje plany, marzenia mówiąc, że potrzeba nam więcej 
pieniędzy, albo czasu, żeby zrealizować to co chcemy. Prawda jest jednak taka, że nie znamy dnia ani go-
dziny, kiedy przyjdzie nam odejść z tego świata i jedyne co po nas zostanie to lista niezałatwionych spraw. 
Tym bardziej powinniśmy zadbać o czystość naszego serca i sumienia, bo u bram nieba tylko to będzie się 
liczyło. Dwa tygodnie temu Nauczyciel oparł się kuszeniu mówiąc: Nie będziesz wystawiał Pana Boga na 
próbę. Czy życie niezgodne z ewangelią i naukami Pana Jezusa nie jest wystawianiem na próbę Jego 
cierpliwości? Kto z nas wie ile czasu dał mu Bóg na poprawę… 
   Ewangelia mówi o tym, że na każdego przyjdzie pora, a koniec jest znacznie bliżej niż myślisz. Nieko-
niecznie musi chodzić tu o śmierć. Kto wie, czy jutro lub nazajutrz nie dotknie nas jakieś nieszczęście, 
które zupełnie zmieni nasze życie. Być może to jest właśnie ta ostatnia chwila, by poukładać swoje życie, 
pozałatwiać co niepozałatwiane i żyć w spokojnym oczekiwaniu na to, co przyniesie Chrystus następnego 
dnia.   Wszyscy jesteśmy drzewami, ale kto z nas wydaje owoce swojego życia?  Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

WŁĄCZ ŚWIATŁO. 
NIE DAJ SIĘ CIEM-
NOŚCI – ks. Piotr Pa-
wlukiewicz 
Każdy z nas miał kiedyś 
chwilę zwątpienia, w 
której wydawało mu się, 
że gorzej już być nie mo-
że. Taką, w której wszyst-
ko widział w czarnych 
barwach. Taką, w której 
czekał, aż to wszystko się 
skończy. Czy jednak po 
niej, w tym tunelu zwąt-
pienia nie rozbłysło światło? A może dopiero przyj-
dzie na to pora? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, w 
nigdy wcześniej niepublikowanych konferencjach, 
mówi o oczekiwaniu i walce z ciemnością, która za 
wszelką cenę próbuje zwyciężyć w naszym życiu 
jasność. To, czy jej się uda zależy tylko od tego, czy 
jej na to pozwolimy. 

 
FATIMA – film 
DVD 
Rok 1917. Świat 
pogrążony jest w 
mrokach I wojny 
światowej. Do setek 
miejscowości w 
całej Europie, płyną 
dramatyczne wieści 
o tysiącach zabi-
tych. Do domów 
wracają okaleczeni i 
pozbawieni nadziei 
weterani. W takich 
chwilach łatwo o 
zwątpienie i załama-
nie. Pewnego dnia 

troje dzieci z portugalskiej wioski Fatimy doświad-
cza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się 
Matka Boża, by przekazać im przepowiednie dla 
świata. Tysiące pielgrzymów zaczynają przybywać 
do wioski, a cud fatimski 
zaczyna odmieniać ich losy, 
wywierając przemożny 
wpływ także na instytucję 
Kościoła i na cały świat. 
 

ŚWIĘTUJEMY WIELKANOC – ks. Leszek Smoliński 
Z tą książką Wielkanoc stanie się pięknym i prawdziwie religijnym przeżyciem, a 
przy tym zachowa uświęcony tradycją charakter. W przewodniku znajdziesz m.in.: 
opis praktyk, zwyczajów i tradycji wielkanocnych wraz z wyjaśnieniem znaczenia 
poszczególnych symboli; tekst domowego błogosławieństwa pokarmów; omówie-
nie obrzędów śniadania wielkanocnego oraz Ewangelię do odczytania; pieśni wiel-
kanocne. 
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Świadectwo na Wielki Post – „Nowa Arka”  
w Parafii pw. NMP Królowej Polski - środa 

godz. 9.15 Radio Fara https://
przemyska.pl/2022/03/16/jaroslaw-

swiadectwo-na-wielki-post-nowa-arka-w-
parafii-pw-nmp-krolowej-polski/ 


