
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 10/2011 (369) 6 marca 2011 r. 
 

 

IX Niedziela zwykła 
Z księgi Powtórzonego Prawa (11,18.26-28) 
 
„Moj Ŝesz powiedział do ludu: 
„Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. PrzywiąŜcie je 
sobie jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. 
Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo 
przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego 
Pana Boga, które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie 
usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a 
pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie.” 
 

Niektórzy ludzie postrzegają przepisy praw-
ne, znajdujące się np. w kodeksie cywilnym, czy 
w kodeksie ruchu drogowego, jako coś, co ogra-
nicza wolność osobistą. Nie dostrzegają dobro-
dziejstwa, które płynie z przestrzegania tych 
przepisów. Człowiek potrzebuje dobrego prawa, 
które wyznacza jak postępować w Ŝyciu. Inaczej 
człowiek wskutek uległości swojemu egoizmowi, 
poŜądliwości, moŜe wyrządzić krzywdę sobie i 
innym.  

Dzisiaj w I czytaniu, Bóg przez usta MojŜe-
sza podkreśla znaczenie Prawa BoŜego. Czło-
wiek ma przyjąć je do serca i duszy – ma ono 
wniknąć aŜ do głębi, wnętrza ludzkiego. Aby 
Izraelici pamiętali, Ŝe mają Ŝyć zgodnie z naka-
zami Boga, mają przywiązać je sobie do ręki i 
między oczami.  Podobne opaski noszone na 
czole i ramieniu były powszechne na obszarze 
Syro-Palestyny. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu 
często nosili amulety chroniące przed złymi du-
chami. Za szczególnie skuteczne pod tym wzglę-
dem uwaŜano szlachetne metale i kamienie. Cza-
sami na amuletach umieszczano magiczne słowa 
lub zaklęcia. Izraelici zamiast amuletów, mieli 
przywiązywać sobie fragmenty Prawa BoŜego, 
aby o nim pamiętać. Utworzyli więc sobie małe 
pudełeczka, w których umieścili krótkie fragmen-

ty Prawa, i przywiązywali je sobie rzemykami do 
lewej ręki i między oczami. Ręka w Piśmie Świę-
tym jest symbolem działania i mocy twórczej. 
Izraelici mają działać zgodnie z BoŜym Prawem. 
Wzywając zaś do umieszczenia tego Prawa jako 
„ozdoby między oczami” chce, by lud wybrany 
spoglądał na wszystko przez BoŜe Prawo. Dla-
czego było to tak waŜne? Spojrzenie na Ŝycie z 
punktu widzenia samego Boga stanowi warunek 
właściwej oceny zarówno samego siebie, jaki i 
otaczającej rzeczywistości. Stąd konieczność 
uzgodnienia z Bogiem spojrzenia na nasze zada-
nia i doskonalenia umiejętności naszej z Nim 
współpracy. Prawo BoŜe, jako „ozdoba między 
oczami” i jako „znak przywiązany do ręki” – to 
wezwanie do Ŝycia w obecności Boga.  

Bóg tak ustanowił swoje Prawo, aby chroni-
ło ludzi przed złem. Po prostu: Bóg dał konkretne 
wskazania w trosce o dobro człowieka. Skoro 
Bóg stworzył i ukształtował człowieka, to wie, co 
dla niego jest dobre, najlepsze! Mało tego! Bóg 
obiecał, Ŝe przestrzegając Jego poleceń otrzy-
mamy Jego błogosławieństwo! „Widzicie, ja 
kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo 
przekleństwo”. Do nas naleŜy dokonanie wybo-
ru! 
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IX Niedziela zwykła – 6 marca 2011  Pwt 11,18.26-28; Rz 3,21-25.28; Mt 7,21-27 
 1600   NaboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i I Komunii Świętej oraz 

rodziców (z poświęceniem modlitewników Droga do Nieba) 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie (ciąg dalszy Adoracji) 
 1730   Nieszpory Eucharystyczne 
 1800    Za † Tadeusza Szembel w I rocznicę śmierci 
Poniedziałek – 7 marca 2011 – św. Perpetuy i Felicyty, męczennic   Mk 12,1-12 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Rozwitę Grabowską w rocznicę urodzin 
   700   Za †† Weronikę i Jana Szeremet, Ilinę i Jana Gorzko oraz za zmarłych z rodziny Szeremet 

i Gorzko 
      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu (40-godzinne NaboŜeństwo) 
 1730   Nieszpory Eucharystyczne 
 1800 1. Za †† syna Janusza Szczerbę w 2. rocznicę śmierci, męŜa Jana w 6. rocznicę śmierci, córkę 

Janinę, wszystkich zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† męŜa Władysława w 30. rocznicę śmierci, rodziców Marię, Mieczysława, siostrę 

Zofię i brata Stanisława oraz wszystkich zmarłych z rodziny Majewskich 
Wtorek – 8 marca 2011         Mk 12,13-17 
   630   Za †† brata Ditera Chmela, matkę Helenę, ojca Ryszarda, zmarłych z rodziny z obu stron 
   700   Za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Mucha, dziadków z obu stron 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eleonora und Walter Brübach 
      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu (40-godzinne NaboŜeństwo) 
 1730   Nieszpory Eucharystyczne 
 1800   W intencji kobiet naszej parafii 
     Adoracja dla osób pracujących (do godz. 2000) 
Środa Popielcowa – 9 marca 2011    Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18 
   630   Za † męŜa Franciszka w 2. rocznicę śmierci 
   730    Za †† rodziców Joannę i Wacława Honczar i zmarłych z rodziny z obu stron 
        900   Za † męŜa Karola Kozę i †† z rodziny 
     1630   szkolna Za †† ks. Krzysztofa Stanieckiego w 8. rocznicę śmierci, męŜa Stanisława w 6. 

rocznicę śmierci, matkę Joannę, Marka i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800   Za †† męŜa i ojca Jana, rodziców Indeka, Solich i †† z pokrewieństwa 
Czwartek po Popielcu – 10 marca 2011       Łk 9,22-25 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Marcina z okazji 

50. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   700   Za † Józefa Zapart oraz za zmarłych z rodziny Zapart, Pałka, Urban i Stryjewskich 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za Ŝyją-

cych z rodziny Klima, Lenert i Pohl 
   2. Za †† rodziców Franciszkę i Józefa Datta, Jadwigę i Alojzego Drygalskich oraz syna Jana 

Drygalskiego w 9. rocznicę śmierci 
Piątek po Popielcu – 11 marca 2011       Mt 9,14-15 
   630     Za †† Wilhelma Jęczmionka, Fryderyka Dik, wszystkich zmarłych z obu stron oraz za 

Ŝyjącą Agnieszkę Jęczmionka 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli w dniu urodzin, z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   900    Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za †† syna Waldemara w 11. rocznicę śmierci, męŜa Henryka, rodziców Łucję i Jerzego i 

pokrewieństwo z rodzin Delong, Mühlbauer 
   2. Za † męŜa Edwarda i zmarłych rodziców z obu stron  
     Droga KrzyŜowa 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy (Droga KrzyŜowa) 
Sobota po Popielcu – 12 marca 2011       Łk 5,27-32 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława w 2. rocznicę śmierci 
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   700   Za † męŜa Zdzisława Sznura w 3. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny  
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† ojca Alojzego, Wacława, matkę Stanisławę, Marię i Maksy-

miliana Lamczyk, wszystkich zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† matkę Annę w 4. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, teściów Marię i Józefa, męŜa 

Kazimierza, brata Władysława i dziadków z obu stron 
 1900   Nowenna przed beatyfikacją Sługi BoŜego Jana Pawła II – Adoracja z modlitwą uwiel-

bienia (prowadzi Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Magnificat) 
I Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2011  Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19;Mt 4,1-11 
   700    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Gertrudy z okazji 

80. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Parafian 
 1030    W 40. rocznicę urodzin BoŜeny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny  
 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo i zdrowie w intencji Małgorzaty z okazji 50. rocznicy urodzin 
 1715    Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    Za †† rodziców Wiktorię i Franciszka Antos 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji kandydatów do bierzmowania 
• Zgodnie z prośbą Rektora WyŜszego Seminarium Duchownego w Opolu pragniemy ogłosić, 

Ŝe7 maja 2011 roku Tadeusz Dziedzic, syn Kazimierza i GraŜyny, alumn V roku WSD w 
Opolu, ma zamiar przyjąć święcenia diakonatu, a w przyszłości święcenia kapłańskie. We-
dług Prawa kanonicznego wierni mają obowiązek powiadomić ordynariusza miejsca lub 
proboszcza o nieprawidłowościach i przeszkodach do święceń. 

• Dzisiaj o godz. 1600 odbędzie się naboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i 
Komunii Świętej oraz ich rodziców z poświęceniem modlitewników „Droga do Nieba”. Po na-
boŜeństwie spotkanie. W tym tygodniu nie będzie juŜ spotkań dla dzieci w salkach. 

• Dzisiaj, a takŜe w poniedziałek i wtorek w ramach tzw. 40-godzinnego naboŜeństwa Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy wszystkich, aby w tym czasie kaŜdy znalazł choć chwilę 
na osobistą modlitwę. Z myślą o osobach długo pracujących będzie teŜ adoracja we wtorek po 
wieczornej Mszy Świętej. Adoracja będzie się kończyła kaŜdego dnia przed wieczorną Mszą 
Świętą nieszporami o 1730. 

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. Na wieczorną Mszę Świętą zapraszamy 

wszystkie kobiety naszej parafii. 
• Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze Święte o godz. 630, 730, 900, 1630 

(szkolna) oraz 1800. Zachęcamy do uczestnictwa. Msza szkolna w środę o 1630. Pamiętajmy, Ŝe w 
ten dzień przypada post ścisły, a więc co do ilości jak i jakości spoŜywanych pokarmów. Zachę-
camy takŜe do podjęcia wielkopostnej pracy nad sobą, do podjęcia trzeźwości i innych postano-
wień. Pamiętajmy, Ŝe na mocy przykazania kościelnego jesteśmy zobowiązani powstrzymać się 
od zabaw w okresie Wielkiego Postu. 

• Spotkania Kr ęgu Biblijnego w środę nie będzie. Odbędzie się natomiast spotkanie Rodzin Naza-
retańskich. 

• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W piątek zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej o godz. 900 lub po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo w piątek o godz. 1900. 
• Spotkanie Marianek w sobotę o 1200. 
• Spotkania ministrantów o stałych porach. 
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000. 
• RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W sobotę 12 marca od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 



4 Źródło - gazetka 
• Kolejne spotkanie w ramach Nowenny przed beatyfikacją odbędzie się w naszym kościele w 

sobotę od 1900 (Adoracja z modlitwą uwielbienia prowadzoną przez Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym z kościoła Farnego). 

• W przyszłą niedzielę o 1715 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. Za udział w Drodze KrzyŜowej 
lub Gorzkich śalach moŜna uzyskać odpust zupełny. 

• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 
 

Środa Popielcowa  
rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - 
Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wiecze-
rzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. 

JuŜ w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeŜycia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu 
przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, Ŝe za jego 
czasów zwyczaj ten istniał równieŜ w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa był nakazany post 
40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III poszczono juŜ cały 
tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chry-
stusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielka-
nocy z 334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej przygotować wiernych do świąt wielkanocnych. 

Według świadectwa Egerii (w. IV) post 40-dniowy był juŜ w powszechnym uŜyciu. Potwierdza to 
takŜe św. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie 
Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni jednak, a to dlatego, Ŝe soboty i niedziele były wolne od 
postu. Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 
6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwał 
właściwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni i wyznaczono jako początek Wiel-
kiego Postu Środę Popielcową. Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do 
tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Od św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje się powstanie 
"przedpościa". Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem wprowadzał Kościół fioletową, pokutną barwę 
szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś 1248 w tym czasie 
obowiązywał równieŜ post, chociaŜ w formie złagodzonej. 

We wspomnianym 1248 roku papieŜ Innocenty IV skrócił Wielki Post, wyznaczając go od Środy 
Popielcowej. Przedpoście było więc 
rodzajem przedsionka, wprowadzają-
cego w nastrój Wielkiego Postu. Re-
forma liturgiczna ostatnich lat Przed-
poście zniosła. W Polsce Wielki Post 
zachowywano wraz z Przedpościem 
(łącznie 70 dni) jeszcze w niektórych 
stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. 
W niedzielę post nie obowiązywał i 
dotąd nigdy nie obowiązuje - kaŜda 
niedziela bowiem ma charakter święta. 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspj.raciborz.com.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ@raciborz.com.pl 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
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):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy : piątki 1700 – 1900  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


