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II Niedziela Wielkiego Postu
Z księgi Rodzaju (12,1-4)
„Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu
twego ojca do kraju, który ci ukaŜę. Uczynię bowiem z ciebie wielki
naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą,
a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie
będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.”
Pierwsze czytanie stawia nam przed oczami
Abrama. Niewiele wiemy o jego Ŝyciu. Mieszkał
w Ur chaldejskim – staroŜytnym mieście połoŜonym w Mezopotamii. śyje tam, gdzie Ŝył jego
dziadek, ojciec, i w którym sam od dzieciństwa
się wychowywał. Jego pozycja społeczna jest
stabilna, a nawet silna. Ma dom, ziemię, stada
owiec. Posiada swoje przekonania, wierzy w
jedynego Boga. Pięknie się mu układa!
Ale w pewnym momencie jego Ŝycia, Ktoś
ingeruje i zmienia bieg jego historii. „Wyjdź z
twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca do
kraju, który ci ukaŜę”. Z tym powołaniem, Bóg
wiąŜe piękną obietnicę: „uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię
rozsławię”. Nie wiemy, co Abram wtedy pomyślał. MoŜe zastanawiał się: „czego Bóg ode mnie
chce? PrzecieŜ mam wszystko, czego mi potrzeba. Dlaczego miałbym być posłuszny?”. Jedno
wiemy: autor Księgi Rodzaju krótko przedstawia
odpowiedź na wezwanie Boga: „Abram udał się
w drogę, jak mu Pan rozkazał”. Tyle. Po prostu
uwierzył Bogu, zgodził się z Jego wolą. Zostawił

wszystko i poszedł w ciemno, za głosem Boga.
Szaleniec? Ale jednak po czterech tysiącach lat
znasz go, zna jego imię mnóstwo ludów ziemi.
Dlaczego? Bo zaufał Bogu i go posłuchał. Cudowna i mocna wiara uczyniła go ojcem wszystkich wierzących w Boga.
Dzisiaj Bóg mówi takŜe do Ciebie, tak jak do
Abrahama: „Chodź za Mną, a uczynię cię szczęśliwym. Pobłogosławię ci”. Obojętnie, ile masz
lat, gdzie mieszkasz, czym się zajmujesz, jaką
masz rodzinę i znajomości. Bóg chce, abyś uwierzył w Niego, przylgnął do Niego i Ŝył zgodnie z
Jego wolą. „Wyjdź z Twojej ziemi” – Twoją
ziemią są twoje nawyki, przekonania i słabości.
Bóg chce Cię wprowadzić do krainy wolności i
szczęścia! Bądź jak Abram – uwierz Bogu, Jego
Słowu, a nie zawiedziesz się. On będzie koło
Ciebie. Będzie Ci błogosławił, obdarzał pokojem
serca! Czy nie pragniesz tego? Poprowadzi Cię
poprzez to Ŝycie, aŜ w końcu dotrzesz do Ziemi
Obiecanej. Tylko Mu uwierz! Bóg jest wierny
swoim obietnicom!
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Poniedziałek – 21 marca 2011
Łk 6,36-38
630
Za †† męŜa Jana Nycza w 5. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron
700
Za †† dziadków Emilię i Franciszka Janiszewskich, Franciszkę i Franciszka Muzia i zmarłych z rodziny
1800 1. Za †† rodziców Paulinę i Józefa Gawliczek
2. Do Miłosierdzia BoŜego za wstawiennictwem Matki BoŜej za † męŜa Józefa Mielczarka z
okazji imienin i urodzin, aby dobry Bóg przyjął go do Królestwa Niebieskiego
Wtorek – 22 marca 2011
Mt 23,1-12
630
Za † babcię Marię Jankiewicz w 10. rocznicę śmierci
700
Za † Zofię Marchel w 7. rocznicę śmierci
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für † Schwester Margarete Swierczek an
seinem I. Todestag, †† Eltern, 2 Bruder, Schwagier Alois und alle †† aus der Verwandschaft
1800
Za †† rodziców Leona i Gertrudę Tomaszek
Środa – 23 marca 2011
Mt 20,17-28
630
Za †† siostrę Gizelę Niemiec i Irenę Wycisk, rodziców Jana i Annę Reichel i całe zmarłe
pokrewieństwo
700
Za †† Gerarda Czepelka, rodziców i pokrewieństwo
1800 1. Za †† rodziców Marię i Dominika Gronowiczów oraz o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie
w rodzinie
2. Za †† rodziców Reinholda i Jadwigę Miler oraz siostrę Beatę Miler
Czwartek – 24 marca 2011
Łk 16,19-31
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
700
Do BoŜej Opatrzności w 30. rocznicę urodzin wnuka Jacka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze BoŜe błogosławieństwo w Ŝyciu
1800 1. Za †† męŜa Leona Porwoł, Seweryna RoŜen, krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące
2. Za †† rodziców Anielę i Kazimierza Strumińskich, teściów Bronisławę i Jana Gród
Piątek – 25 marca 2011 – Zwiastowanie Pańskie
Łk 1,26-38
630
Za †† rodziców Józefę i Jana Kurek, brata Władysława oraz Wandę, jej syna i dusze w
czyśćcu cierpiące
830
Droga KrzyŜowa
Przez wstawiennictwo Matki Boskiej za Dominikę w intencji zdania matury
900
1630
(szkolna) Za † Zdzisława Jakosz
1800
Za †† syna Krzysztofa Woronowskiego w 15. rocznicę śmierci, męŜa Bronisława, brata
Jana, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z podjęciem Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych (dla
dorosłych i młodzieŜy)
Sobota – 26 marca 2011
Łk 15,1-3.11-32
630
W intencji Dawida z okazji 18. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo oraz za ††
Romana Srokę, Marię i Jerzego Wojtaszek
700
Za † Waleskę Zając
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Pawła w 38. rocznicę śmierci i 80. rocznicę urodzin,
syna Joachima, siostrę Gertrudę, rodziców i teściów z obu stron, dziadków, pokrewieństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Reginę Lucia w 5. rocznicę śmierci
1900
Droga KrzyŜowa ulicami miasta w intencji dzieci nienarodzonych
Rozpoczęcie przy kościele św. Jakuba na Rynku, zakończenie adoracją krzyŜa na Placu
Długosza, pieśni postne – Bartek Jaskot
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III Niedziela Wielkiego Postu – 27 marca 2011
Wj 17,3-7;Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji cioci Lubomiry w 75. rocznicę urodzin, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski (od Krysi)
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Magdaleny z okazji 20. rocznicy urodzin, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w dalszej nauce
1030
W intencji rocznych dzieci: Antonina Kasowska, Bartosz Magott, Julia Wachowicz (do
modlitwy wiernych: do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa w intencji Remigiusza w 2. rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie)
1200
W 60. urodziny Danuty, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Moniki Deptuły z okazji 18. rocznicy urodzin, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym Ŝyciu
W tym tygodniu modlimy się: W intencji kandydatów do bierzmowania
• Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 1200 ks. Biskup Jan Kopiec udzieli sakramentu bierzmowania. Otoczmy modlitwą kandydatów.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1715 na Gorzkie śale z kazaniem Pasyjnym.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• W środę po wieczornej Mszy spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• W piątek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to takŜe dzień modlitw o świętość
kaŜdego poczętego Ŝycia. Zachęcamy, aby podjąć się Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych –
modlitwy w formie jednej dziesiątki RóŜańca dziennie przez dziewięć miesięcy w intencji jednego
dziecka, którego Ŝycie jest zagroŜone. Deklaracje moŜna będzie złoŜyć na Mszach Świętych w
piątek o godz. 630, 900, 1630, i 1800. Tego dnia Droga KrzyŜowa o 830, a takŜe po wieczornej Mszy
Świętej.
• Msza szkolna z racji uroczystości będzie w piątek o 1630. RównieŜ młodzieŜ wyjątkowo z racji
uroczystości zapraszamy na wieczorną Mszę o 1800 i drogę krzyŜową w kościele. Spotkanie Grupy
Brewiarzowej o 2000.
• W kontekście ochrony śycia Poczętego zachęcamy do poparcia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, której celem jest wprowadzenie w Polsce prawa chroniące Ŝycie kaŜdego dziecka poczętego. Obowiązująca obecnie ustawa pozwala na zabijanie dzieci podejrzanych o choroby do
momentu uzyskania zdolności do Ŝycia poza organizmem matki. Podpisy moŜna złoŜyć dziś, w
piątek oraz w przyszłą niedzielę. Konieczny jest numer Pesel.
• RównieŜ kolejne spotkanie w ramach Nowenny przed beatyfikacją pragniemy poświęcić w
intencji ochrony śycia Poczętego. Zapraszamy wszystkich na Drogę KrzyŜową ulicami miasta. Rozpoczęcie w sobotę, 26 marca o godz. 1900 spod kościoła św. Jakuba. Zakończenie adoracją KrzyŜa na Placu Długosza z koncertem pieśni postnych w wykonaniu Bartka Jaskota.
• W ramach przygotowań do beatyfikacji zachęcamy równieŜ do obejrzenia filmu „Szukałem
was” o Janie Pawle II.
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•
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Spotkanie Marianek w sobotę o 1200.
Spotkania ministrantów w czwartek o godz. 1900.
Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę
o 1000.
RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej
Ewangelizacji.
Na zawsze młodzi...
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji roczNiedziela po 2030
nych dzieci.
dziś młodzieŜowa skrzynka
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”,
pytań…
Gość Niedzielny, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość NiedzielNZM@poczta.fm
ny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i
małym drukiem. Dziś jest takŜe okazja do zakupienia ksiąŜki Ojca
Świętego „Jezus z Nazaretu”. Jest to dobra propozycja na Wielki Post,
gdyŜ omawia wydarzenia od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania. Cena 26 zł.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Misje Dzieło Pomocy, z przyszłej niedzieli na konserwację zabytkowych kościołów.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.

•
•
•

•
•

Wskazania duszpasterskie
dotyczące przepisów pokutnych
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,…
Dz 3,19-21
dokończenie z poprzedniego tygodnia…
II. JAŁMUśNA POSTNA
KaŜdy wierny – w miarę swoich moŜliwości
– zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest jałmuŜna, składana szczególnie z okazji dni pokutnych i w okresie Wielkiego Postu na działalność
charytatywną prowadzoną przez Caritas Diecezji
Opolskiej, na potrzeby Seminarium Duchownego
oraz budujące się kościoły.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.
III. CZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ
WIELKANOCNEJ
W Diecezji Opolskiej czas Komunii św.
wielkanocnej zaczyna się od Środy Popielcowej

i kończy w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy
w naznaczonym terminie naleŜy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco
Diecezjan, aby z Ŝywą wiarą i Ŝarliwą skruchą
przystępowali do Sakramentu Pojednania, naboŜnie i z radością często przyjmowali Chrystusa
w Komunii św. i gorliwie podejmowali dziękczynienie po przyjęciu Jezusa do swego serca.
Przypominam o obowiązku zachowania postu
eucharystycznego na godzinę przed przyjęciem
Komunii św.
Opole, w Środę Popielcową 9 marca 2011 roku

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
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. uzaleŜnień – 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.

