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V Niedziela Wielkiego Postu
Z księgi proroka Ezechiela (37,12-14)
„Tak mówi Pan Bóg:
Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój,
i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, Ŝe Ja jestem Pan, gdy wasze
groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam
Mego ducha po to, byście oŜyli, i powiodę was do kraju waszego,
i poznacie, Ŝe Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”, mówi Pan Bóg.”
Słowa pierwszego czytania, w które się dzisiaj wsłuchujemy, pochodzą z księgi proroka
Ezechiela – jednego z większych proroków Starego Testamentu. Mówił on w imieniu Boga do
Izraelitów w bardzo trudnym dla nich okresie
niewoli w Babilonii. Było to w VI w. przed
Chrystusem. Uprowadzeni do niewoli Izraelici
stanowili małą grupę ludzi, byli daleko od swojej
ojczyzny, nie mogli sprawować kultu świątynnego. Do takiego rozbitego i zalęknionego Narodu
Wybranego Bóg skierował przez proroka obietnicę: „otwieram wasze groby i wydobywam was z
grobu, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i
poznacie, Ŝe ja jestem Pan (…) Udzielę wam
mego ducha po to, byście oŜyli”. Taka cudowna
wizja wskrzeszenia do Ŝycia, zaprowadzenia do
Ziemi Obiecanej miała temu ludowi – nie widzącemu swojej przyszłości – wlać nadzieję i uświadomić, Ŝe Bóg ma piękne zamiary wobec niego.
Bóg chce uwolnić swój lud od tego wszystkiego,
co przeszkadza mu, utrudnia pełny rozwój. Bóg
mówi przez proroka, Ŝe wyprowadzi Izraelitów – niczym martwe kości oŜyją, wyjdą z
grobu. Bóg jest wierny swojemu słowu! I w
538r. przed Chr. śydzi wracają do swojej
ojczyzny - Ziemi Kanaan. Odbudowują świątynię i Jerozolimę. Bóg wskrzesza Izraela!
Dla Boga nie ma rzeczy niemoŜliwych!
On chce takŜe otwierać groby naszego ego-

izmu, głupoty, zakłamania – tego wszystkiego, co
nie pozwala nam Ŝyć prawdziwym Ŝyciem, pełnią
Ŝycia! Musimy Mu tylko uwierzyć, otworzyć się
na Jego Słowo i łaskę. MoŜe warto zapytać: czy
doświadczyłem Boga w czasie rekolekcji? Co
mam zmienić w moim Ŝyciu, aby moje serce było
pełne pokoju i szczęścia? Nad czym powinienem
wytrwale pracować? Co utrudnia mi relację miłości z Bogiem?
Bóg chce oŜywić moje Ŝycie duchowe! Chce
mnie podnieść z grobu – z grzechu, z jakiegoś
religijnego skostnienia. Abym Ŝył w prawdzie i z
pokojem w sercu – tylko takie Ŝycie jest piękne!
Czy ja tego chcę?! Trwa ciągle Wielki Post –
okres odnowy mojego serca! W jakim stopniu
moje serce jest juŜ odnowione? Natura rozwija
się, przyroda budzi się do Ŝycia – niesamowicie
nas to zachwyca. A czy moje serce takŜe na nowo budzi się do Ŝycia? Czy zachwyca się nim
Bóg? Oby moje serce, nasycone łaską BoŜa,
takŜe przeŜywało wewnętrzną wiosnę.
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Poniedziałek – 11 kwietnia 2011
J 8,1-11
630
Za † męŜa Mieczysława Ścigaj oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo
700
W intencji Ani i Edyty z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, zdanie matury i dostanie się na studia
1800 1. Za †† siostrę Janinę Marcinowską, mamę Stefanię Paszkowską i kuzyna Edwina Węgrzyna
oraz zmarłych z całej rodziny
2. Z okazji urodzin Leonardy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Przenajświętszej
1830
Spotkanie KIK: w kaplicy pod kościołem film p.t. „Mgła”
Wtorek – 12 kwietnia 2011
J 8,21-30
630
Za †† rodziców Albertynę i Alojzego Podeszwa oraz brata Herberta
700
Za †† Martę Solisz, męŜa, córkę ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Za ††dziadków Stanisława i Helenę oraz ich dzieci
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Ireny oraz w intencji Wojciecha i jego rodziny i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny Majewskich
1900
Nowenna przed beatyfikacją JP II: w kaplicy pod kościołem spotkanie z reŜyserem
Grzegorzem Braunem oraz film „Eugenika”
Środa – 13 kwietnia 2011
J 8,31-42
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę Edeltraudę Manjura w 3. rocznicę śmierci oraz
wszystkich zmarłych z rodziny Manjura i Dyrszka
Za †† rodziców Annę i Franciszka, brata Romana oraz wszystkich zmarłych z rodziny
700
1800 1. Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa w intencji Magdaleny z okazji 9. rocznicy urodzin, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Za †† męŜa Gustawa, rodziców z obu stron, Ludwikę, Mieczysława, Jana, Katarzynę,
Antoniego, Michała, Katarzynę i Helenę
1800
Nowenna przed beatyfikacją JP II: w kościele św. Józefa na Ocicach Msza Święta oraz
o 1900 naboŜeństwo
Czwartek – 14 kwietnia 2011
J 8,51-59
630
O zdrowie dla Andrzeja oraz za dzieci i wnuków z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Za Leonardę w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
700
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1100
Rekolekcje dla młodzieŜy: w RCK koncert zespołu Full Power Spirit oraz okazja do spowiedzi w kościele św. Jakuba
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. Za †† matkę Bertę w I rocznicę śmierci, jej męŜa Jana oraz dwie córki Annę i Danutę,
wszystkich zmarłych z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† męŜa Henryka Cichonia, rodziców, Gerdę Cichoń, oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 15 kwietnia 2011
J 10,31-42
630 1. Za †† Henryka Dąbka, Ŝonę Urszulę i dusze z pokrewieństwa
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Małgorzatę Frank w I rocznicę śmierci, †† ciocię Franciszkę,
wujka Józefa, Jadwigę, jej rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† Martę Solisz, męŜa Franciszka córkę ElŜbietę, z rodzin Stasiak, Piszczek i dusze w
czyśćcu cierpiące, które z nikąd pomocy nie mają
900
Droga KrzyŜowa
1800
Za zmarłych (zbiorowa): Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Eugeniusza Durka w 3.
rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i synową Agatę, za † syna Mariana Drozda w 4.
rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Agnieszkę, Stanisława i Stanisławę, wszystkich †† z
pokrewieństwa, za †† rodziców Katarzynę i Jana Krakowczyk, za † Hannalorę Michalski,
za † męŜa Michała w 35. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo i wszystkich †† z pokrewieństwa, za † Jerzego Skibę (w 30. dzień po śmierci), za † Bertę Borusiak (od sąsiadów), za † Agnieszkę Szumilak (w 30. dzień po śmierci), za †† rodziców
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Ernestynę i Pawła Piechula, †† z rodziny Piechula, Chmiela, Gorlach i Chromik, za ††
męŜa Jana Piwowara, syna Eugeniusza, rodziców Agrypinę i Jana Paczkowskich, siestrę
Marię, brata Józefa Paczkowskiego, za † Jana Sobczyka w 9. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron, za †† męŜa Jerzego Gąsiora, siostrę, brata, bratową, rodziców z obu stron
i całe †† pokrewieństwo Fus i Gąsior, za † męŜa Stefana Łubkowicza i wszystkich †† z
rodziny, za † Marię Bętkowską w 10. rocznicę śmierci i †† z rodziny Bętkowskich i Serafinów
Droga KrzyŜowa
Sobota – 16 kwietnia 2011
J 11,45-57
630
Za †† Stanisławę Storka i jej męŜa (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22)
700 1. Za †† Ŝonę Halinę Górską, rodziców z obu stron Genowefę, Jana, Paulinę i Bronisława,
bratową Bogumiłę, brata Eugeniusza oraz wujka Karola, Karolinę, Franciszka, Adolfa,
Mariannę i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Marka Hipnarowicza (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26)
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za †† męŜa Mariana Bubak, rodziców Annę i Mikołaja, Adolfa Romaniszyn i wnuka Rafała Iksala
1900
Rejonowe Spotkanie MłodzieŜy w ramach Światowych Dni MłodzieŜy; Procesja z
palmami oraz Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy; spotkanie młodzieŜy z Biskupem oraz naboŜeństwo
Niedziela Męki Pańskiej – Palmowa, 17 kwietnia 2011 Iz 50,4-7; Flp 2,6-11;Mt 26,14-27,66
700
Za wszystkich †† z rodzin Kujawskich i Łopatów
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Procesja z palmami oraz Msza Święta: Dziękczynna w intencji Jolanty i Aleksandra z
okazji 20. rocznicy ślubu, o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1030
Dziękczynna w intencji Eugeniusza i Zofii Kolanko z okazji 40. rocznicy ślubu, o zdrowie
i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1200
Dziękczynna do BoŜej Opatrzności w 75. rocznicę urodzin Stanisława śółcińskiego, o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1530
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1700
Nowenna przed beatyfikacją JP II: w DK „Strzecha” spotkanie z reŜyserem Krzysztofem
Zanussim oraz film „Z dalekiego kraju”
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za † Zygmunta Kędziora
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojczyzny oraz ofiar tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem
• W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu zasłaniane są w kościołach krzyŜe, aŜ do Wielkiego Piątku. Zachęcamy do dobrego wykorzystania tego czasu, aby dobrze przygotować się do
Świąt Paschalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli skorzystać z rekolekcji parafialnych.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. Z racji dzisiejszego
wspomnienia rocznicy tragedii pod Smoleńskiem o 1630 odbędzie się w naszym kościele koncert
zespołu „Atlantyda” dedykowany tragicznie zmarłym, a takŜe dedykowany Ojcu Świętemu
przed beatyfikacją. Zapraszamy do licznego udziału.
• Dziś takŜe o godz. 1530 w kaplicy pod kościołem naboŜeństwo z poświęceniem świec dla dzieci
przygotowujących się do
spowiedzi i Komunii Świętej. Po naboŜeństwie spotkanie dla rodziców. 14
kwietnia będą do odbioru
alby dla dzieci.
• W poniedziałek o 1930 próba
scholi.
• We wtorek o godz. 1600
spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego
oraz Ruchu Rodzin Naza-
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retańskich w środę po wieczornej Mszy.
Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.
Próba chóru w czwartek o 1700.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie wyjątkowo w sobotę o 1900. W niedzielę Palmową Kościół
przeŜywa Dzień MłodzieŜy. Z tej okazji w naszej parafii odbędzie się rejonowe spotkanie młodzieŜy, któremu przewodniczyć będzie ks. Biskup Paweł Stobrawa. Rozpoczęcie procesją z palmami. Po Mszy Świętej okazja do spotkania i rozmowy młodzieŜy z Biskupem. W sposób szczególny zapraszamy młodzieŜ, która przyjęła bierzmowanie. Niech to będzie okazja do dziękczynienia za ten sakrament.
W czwartek, 14 kwietnia rekolekcje dla młodzieŜy. W RCK na ul. Chopina koncert zespołu Full
Power Spirit oraz okazja do spowiedzi w kościele św. Jakuba.
Spotkanie Marianek w sobotę o 1200.
Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w sobotę o
godz. 1000.
Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.
RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W przyszłą niedzielę o godz. 1530 RóŜaniec Fatimski.
W tym tygodniu czeka nas szereg interesujących spotkań. W poniedziałek KIK zaprasza na film
„Mgła”(o tragedii w Smoleńsku, godz. 1830).
We wtorek o 1900 w ramach Nowenny przed beatyfikacją oraz Akademii Rodziny spotkanie z
reŜyserem Grzegorzem Braunem i film „Eugenika”, który mówi o niebezpieczeństwach ingerencji w ludzką istotę. W środę kolejne spotkanie w ramach Nowenny. W kościele św. Józefa w
Ocicach o 1800 Msza Święta i naboŜeństwo.
W przyszłą niedzielę w ramach Nowenny przed beatyfikacją w DK „Strzecha” spotkanie z reŜyserem Krzysztofem Zanussim oraz film „Z dalekiego kraju”. Rozpoczęcie o 1700, bilet w cenie 10 zł.
W sobotę, 16 kwietnia od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
Za tydzień Niedziela Palmowa. O 900 procesja z palmami. Caritas będzie rozprowadzał tego dnia
palmy.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem
moŜna złoŜyć jałmuŜnę postną na rzecz pomocy rodzinom najuboŜszym. Rodziny objęte pomocą
mogą odebrać paczki w środę od 1600 do 1800.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Film „Eugenika”
wtorek 19.oo

reŜ. Grzegorz Braun
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.

