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III Niedziela Wielkiego Postu
Z księgi Wyjścia (17,3-7)
„Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam
wody i dlatego szemrał przeciw MojŜeszowi i mówił: „Czy po to
wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło
wydać na śmierć z pragnienia?”.
MojŜesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym
ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”.
Pan odpowiedział MojŜeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w
rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę,
a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”.
MojŜesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, poniewaŜ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy teŜ Pan jest rzeczywiście pośrodku nas, czy nie?”.
Dzisiaj jesteśmy świadkami wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Zatrzymali
się i rozbili obóz w Refidim. Najwidoczniej brakowało im wody, albo mając niedostateczną
ilość, zaczynali myśleć o najgorszym. Wzmagające się pragnienie sprawia, Ŝe szemrzą przeciw
MojŜeszowi i podwaŜają sens wyjścia z egipskiej
niewoli. Zaczynają wątpić. A przecieŜ dopiero co
widzieli 10 plag; Bóg cudownie i bezpiecznie
przeprowadził ich przez Morze Czerwone, dał im
na pokarm mannę i przepiórki. Doświadczyli juŜ
konkretnie, Ŝe Bóg ich prowadzi, ochrania i dba o
ich potrzeby. Ale Izraelici ciągle zapominają, co
Bóg dla nich uczynił. Nie wierzą, Ŝe Bóg moŜe
ich wyŜywić i ugasić pragnienie nawet na pustyni!
MojŜesz w obliczu moŜliwego buntu Izraelitów, staje przed Bogiem i pyta, co ma zrobić.
Bóg poleca mu wziąć kilku starszych ze sobą,
którzy reprezentują cały lud i pełnią rolę świadków. Następnie kaŜe uderzyć laską w skałę góry
Horeb, aby wypłynęła woda. MojŜesz czyni
wszystko zgodnie z poleceniem i dzieje się tak,

jak Bóg zapowiedział. Co ciekawe, Bóg nie gani,
ani nie kaŜe Izraelitów za ich niewiarę i wystawianie na próbę, ale zaspokaja ich pragnienie. Na
pamiątkę tego zdarzenia, MojŜesz nazywa to
miejsce Meriba. To słowo nawiązuje do hebrajskiego rdzenia rîb, - „kłótnia" oraz Massâ - pochodzi od hebr. czasownika nissâ, „poddawać
próbie". Ostatnie zdanie pierwszego czytania
trafnie podsumowuje znaczenie wystawiania
Boga na próbę: „Czy teŜ Pan jest rzeczywiście
wśród nas, czy nie?".
My takŜe moŜe czasami pytamy: „Gdzie jest
ten Bóg? Czy jest On przy mnie czy nie?” Wątpienie w obecność i działanie Boga jest skutkiem
grzechu pierworodnego. Ale przecieŜ On jest
przy nas! Prośmy Go zatem, aby dawał nam
doświadczać swojej miłości! Ale nie wystawiajmy Go na próbę, nie stawiajmy Mu warunków,
zróbmy wszystko, aby nie wątpić w Niego, ale
zawsze wierzyć! Przykład MojŜesza pokazuje, Ŝe
moŜna zawsze mieć z Nim Ŝywą relację! Nawet
pośród trudnych sytuacji Ŝycia.
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Poniedziałek – 28 marca 2011
Łk 4,24-30
630
Za †† Antoniego Biły w 3. rocznicę śmierci, Gertrudę i zmarłych z rodziny
700
Za †† rodziców, dwóch braci, siostrę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† ojca Józefa Hajdasa w 14. rocznicę śmierci oraz matkę Zofię
2. Z okazji 30. rocznicy urodzin Katarzyny i 35. rocznicy urodzin Izabeli, z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Wtorek – 29 marca 2011
Mt 18,21-35
630
Za † Jerzego Waliczka (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13)
700
Za †† Stanisława Hyrczyka, Władysława i Helenę Szczerba, Stanisława i Stanisławę Franczyk
800
W języku niemieckim: Za † Annę Sollich
1800
Za † ojca Alfreda w rocznicę urodzin i zmarłe pokrewieństwo
Środa – 30 marca 2011
Mt 5,17-19
630
Za †† rodziców Wollnik, rodzeństwo, kapłana Philippa Wollnika oraz Weronikę i
Agnieszkę Wollnik
Za †† Jana Majchrzaka w I rocznicę śmierci, rodziców i pokrewieństwo
700
1800 1. W intencji Franciszka Lenarta z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Za † ojca Bronisława Przegendza w rocznicę urodzin
Czwartek – 31 marca 2011
Łk 11,14-23
630
Za †† Stanisławę Storka oraz jej męŜa (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22)
700
Za † ElŜbietę MaruŜenko w rocznicę śmierci
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. Za † mamę Marię Doruch w I rocznicę śmierci
2. Za zmarłych (zbiorowa): W intencji śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małŜonki Marii Kaczyńskiej i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku,
za †† mamę Lidię Petryszak w 4. rocznicę śmierci oraz tatę Pawła Kozioł w 6. rocznicę
śmierci, za † Stanisława Piwowarczyka (w 30. dzień po śmierci), za † Gwidona Wolnego
w 76. rocznicę urodzin, †† rodziców Weronikę i Wacława Wrzesińskich, † Franciszkę
Skrajną, za † Gertrudę Adamiec (w 30. dzień po śmierci), † męŜa Pawła w 17. rocznicę
śmierci, za † Marię Kramny w 4. rocznicę śmierci, za † męŜa Erwina Bezuch w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za † współpracownika Adama i dusze w czyśćcu
cierpiące, za † Władysława (w 30. dzień po śmierci) oraz za † Katarzynę i Antoniego Musioł, za †† rodziców Jana i Agatę Sowa, siostrę ElŜbietę, ojca Szczepana, Jana, Stanisława
i Anielę Kwaśników, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Tadeusza Mizioch, †† rodziców, teściów, Paulinę i Franciszka Kostka, †† z pokrewieństwa, dziadków Wodzka, † Hildegardę Mikołajczyk, za † męŜa Anzelma Kalus, †† rodziców, poległego brata i wszystkich †† z rodziny, za † męŜa Franciszka Piegza, †† rodziców
i pokrewieństwo, za †† rodziców Joannę i Józefa Horczyk, wnuczkę Jolantę, Tadeusza,
dziadków i †† pokrewieństwo, za † Gerarda Niestrój, †† Gertrudę, Leona Tomaszek, Janinę Zajączkowską, Norberta Bieniek, Józefa i Hildegardę Jagła oraz wszystkie dusze w
czyśćcu cierpiące, za †† męŜa Wiktora Untana, rodziców z obu stron, siostrę Jarosławę
I Piątek miesiąca – 1 kwietnia 2011
Mk 12,28-34
630
Za †† rodziców Edwarda i Matyldę, zmarłych z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
715
Za †† Waltra Plocha i za rodziców z obu stron
900
Droga KrzyŜowa
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Ducha Świętego dla Joanny w dniu urodzin
Droga KrzyŜowa
1900
MłodzieŜowa: w intencji młodzieŜy

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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I Sobota miesiąca – 2 kwietnia 2011
Łk 18,9-14
630
Za † Annę Dastig w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
– modlitwa wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Andrzeja z okazji 40. rocznicy
urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Za † Helenę Staniszewską w 3. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców i teściów
2100
Nowenna przed beatyfikacją: w kościele Farnym Apel Jasnogórski w rocznicę śmierci
Jana Pawła II
IV Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2011 – „Laetare”
1 Sm 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41
ROZPOCZĘCIE WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
700
Za † mamą Pelagię Flak w 2. rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Witolda z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Do BoŜej Opatrzności w intencji mamy Krystyny z okazji 61. rocznicy urodzin, z podzię1030
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za córkę
Annę, chrześnicę Agnieszkę z okazji ich urodzin o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Julia Martyna Paciorek,
Karolina Janina Gradowska, Michał Krzysztof Turek
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1715
1800
Za † syna Ryszarda w 2. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie rekolekcji parafialnych
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1715 na gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
• Droga KrzyŜowa w tym tygodniu w piątek o 900 oraz po wieczornej Mszy Świętej. Zapraszamy do
uczestnictwa w naboŜeństwach wielkopostnych, zwłaszcza te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w nich. PrzeŜywamy juŜ 3 niedzielę Wielkiego Postu. Chciejmy takŜe pamiętać o abstynencji od alkoholu.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu swoje spotkania będą miały
dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii Świętej.
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• Spotkanie Marianek w sobotę o 1200.
• Spotkania ministrantów: lektorzy 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 tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 1700, w sobotę od
Niedziela po 2030
00
godz. 16 .
dziś o Siostrach
• W piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca
NZM@poczta.fm
Pana Jezusa.
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W sobotę msza św. o godz. 7 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W najbliŜszą sobotę nie będzie odwiedzin chorych. Z Komunią Świętą udamy się do chorych w
sobotę 16 kwietnia. Prosimy uprzedzić chorych.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
W ramach nowenny przed beatyfikacją zapraszamy w sobotę 2 kwietnia, a więc w rocznicę
śmierci Jana Pawła II do kościoła Farnego na Apel Jasnogórski na godz. 2100.
Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je
Ojciec Michał Fuksa z zakonu paulinów.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym
drukiem. Przez kolejne niedziele zapraszamy do kupna świec wielkanocnych oraz pamiątek z jubileuszu naszego kościoła - całkowity dochód będzie przekazany na duszpasterstwo młodzieŜy.
Zachęcamy do poparcia inicjatywy ustawodawczej i złoŜenia podpisu pod projektem ustawy,
której celem jest ochrona kaŜdego poczętego Ŝycia.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na konserwację zabytków, za tydzień na utrzymanie WyŜszego Seminarium Duchownego. Dziś takŜe przed kościołem moŜliwość udzielenia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy
zwłaszcza za ofiary złoŜone w poprzednią niedzielę. Zebrano kwotę 3820 zł.
00

W minionym tygodniu do Pana:
 Tadeusz Ciołek, lat 87, zam. na ul. Gwiaździstej 7
 Jerzy Rajski, lat 59, zam. w Niemczech
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Papieska intencja ogólna
•

Aby Kościół – przez wiarygodne głoszenie Ewangelii – potrafił wciąŜ dawać następnym pokoleniom nowe powody do Ŝycia i nadziei.

Papieska intencja misyjna
•

Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo Ŝycia, potrafili nieść Chrystusa tym,
którzy Go jeszcze nie znają.

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.
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630
Za †† Antoniego Biły w 3. rocznicę śmierci, Gertrudę i zmarłych z rodziny
700
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W języku niemieckim: Za † Annę Sollich
1800
Za † ojca Alfreda w rocznicę urodzin i zmarłe pokrewieństwo
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630
Za †† rodziców Wollnik, rodzeństwo, kapłana Philippa Wollnika oraz Weronikę i
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2. Za † ojca Bronisława Przegendza w rocznicę urodzin
Czwartek – 31 marca 2011
Łk 11,14-23
630
Za †† Stanisławę Storka oraz jej męŜa (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22)
700
Za † ElŜbietę MaruŜenko w rocznicę śmierci
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. Za † mamę Marię Doruch w I rocznicę śmierci
2. Za zmarłych (zbiorowa): W intencji śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małŜonki Marii Kaczyńskiej i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku,
za †† mamę Lidię Petryszak w 4. rocznicę śmierci oraz tatę Pawła Kozioł w 6. rocznicę
śmierci, za † Stanisława Piwowarczyka (w 30. dzień po śmierci), za † Gwidona Wolnego
w 76. rocznicę urodzin, †† rodziców Weronikę i Wacława Wrzesińskich, † Franciszkę
Skrajną, za † Gertrudę Adamiec (w 30. dzień po śmierci), † męŜa Pawła w 17. rocznicę
śmierci, za † Marię Kramny w 4. rocznicę śmierci, za † męŜa Erwina Bezuch w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za † współpracownika Adama i dusze w czyśćcu
cierpiące, za † Władysława (w 30. dzień po śmierci) oraz za † Katarzynę i Antoniego Musioł, za †† rodziców Jana i Agatę Sowa, siostrę ElŜbietę, ojca Szczepana, Jana, Stanisława
i Anielę Kwaśników, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Tadeusza Mizioch, †† rodziców, teściów, Paulinę i Franciszka Kostka, †† z pokrewieństwa, dziadków Wodzka, † Hildegardę Mikołajczyk, za † męŜa Anzelma Kalus, †† rodziców, poległego brata i wszystkich †† z rodziny, za † męŜa Franciszka Piegza, †† rodziców
i pokrewieństwo, za †† rodziców Joannę i Józefa Horczyk, wnuczkę Jolantę, Tadeusza,
dziadków i †† pokrewieństwo, za † Gerarda Niestrój, †† Gertrudę, Leona Tomaszek, Janinę Zajączkowską, Norberta Bieniek, Józefa i Hildegardę Jagła oraz wszystkie dusze w
czyśćcu cierpiące, za †† męŜa Wiktora Untana, rodziców z obu stron, siostrę Jarosławę
I Piątek miesiąca – 1 kwietnia 2011
Mk 12,28-34
630
Za †† rodziców Edwarda i Matyldę, zmarłych z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
715
Za †† Waltra Plocha i za rodziców z obu stron
900
Droga KrzyŜowa
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Ducha Świętego dla Joanny w dniu urodzin
Droga KrzyŜowa
1900
MłodzieŜowa: w intencji młodzieŜy

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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I Sobota miesiąca – 2 kwietnia 2011
Łk 18,9-14
630
Za † Annę Dastig w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
– modlitwa wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Andrzeja z okazji 40. rocznicy
urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Za † Helenę Staniszewską w 3. rocznicę śmierci, zmarłych rodziców i teściów
2100
Nowenna przed beatyfikacją: w kościele Farnym Apel Jasnogórski w rocznicę śmierci
Jana Pawła II
IV Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2011 – „Laetare”
1 Sm 16,1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41
ROZPOCZĘCIE WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
700
Za † mamą Pelagię Flak w 2. rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Witolda z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Do BoŜej Opatrzności w intencji mamy Krystyny z okazji 61. rocznicy urodzin, z podzię1030
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za córkę
Annę, chrześnicę Agnieszkę z okazji ich urodzin o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Julia Martyna Paciorek,
Karolina Janina Gradowska, Michał Krzysztof Turek
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1715
1800
Za † syna Ryszarda w 2. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie rekolekcji parafialnych
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1715 na gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
• Droga KrzyŜowa w tym tygodniu w piątek o 900 oraz po wieczornej Mszy Świętej. Zapraszamy do
uczestnictwa w naboŜeństwach wielkopostnych, zwłaszcza te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w nich. PrzeŜywamy juŜ 3 niedzielę Wielkiego Postu. Chciejmy takŜe pamiętać o abstynencji od alkoholu.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu swoje spotkania będą miały
dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii Świętej.
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• Spotkanie Marianek w sobotę o 1200.
• Spotkania ministrantów: lektorzy 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 tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 1700, w sobotę od
Niedziela po 2030
00
godz. 16 .
dziś o Siostrach
• W piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca
NZM@poczta.fm
Pana Jezusa.
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Źródło - gazetka
W sobotę msza św. o godz. 7 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W najbliŜszą sobotę nie będzie odwiedzin chorych. Z Komunią Świętą udamy się do chorych w
sobotę 16 kwietnia. Prosimy uprzedzić chorych.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
W ramach nowenny przed beatyfikacją zapraszamy w sobotę 2 kwietnia, a więc w rocznicę
śmierci Jana Pawła II do kościoła Farnego na Apel Jasnogórski na godz. 2100.
Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je
Ojciec Michał Fuksa z zakonu paulinów.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym
drukiem. Przez kolejne niedziele zapraszamy do kupna świec wielkanocnych oraz pamiątek z jubileuszu naszego kościoła - całkowity dochód będzie przekazany na duszpasterstwo młodzieŜy.
Zachęcamy do poparcia inicjatywy ustawodawczej i złoŜenia podpisu pod projektem ustawy,
której celem jest ochrona kaŜdego poczętego Ŝycia.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na konserwację zabytków, za tydzień na utrzymanie WyŜszego Seminarium Duchownego. Dziś takŜe przed kościołem moŜliwość udzielenia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy
zwłaszcza za ofiary złoŜone w poprzednią niedzielę. Zebrano kwotę 3820 zł.
00

W minionym tygodniu do Pana:
 Tadeusz Ciołek, lat 87, zam. na ul. Gwiaździstej 7
 Jerzy Rajski, lat 59, zam. w Niemczech
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Papieska intencja ogólna
•

Aby Kościół – przez wiarygodne głoszenie Ewangelii – potrafił wciąŜ dawać następnym pokoleniom nowe powody do Ŝycia i nadziei.

Papieska intencja misyjna
•

Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo Ŝycia, potrafili nieść Chrystusa tym,
którzy Go jeszcze nie znają.

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.

