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I Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Marka (1,12-15)
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył
na pustyni, kuszony przez szatana. śył tam wśród zwierząt,
aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię
BoŜą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo BoŜe.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.
«Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków»
(Hbr 10, 24)
Ciąg dalszy
2. «O siebie wzajemnie» – dar wzajemności
To «czuwanie» nad innymi jest sprzeczne z
mentalnością, w której sprowadza się Ŝycie do
wymiaru jedynie ziemskiego, nie postrzega go w
perspektywie eschatologicznej i akceptuje dowolny wybór moralny w imię wolności jednostki.
Społeczeństwo takie jak dzisiaj nasze moŜe stać
się obojętne zarówno na cierpienia fizyczne, jak i
duchowe i moralne potrzeby Ŝycia. Tak nie powinno być we wspólnocie chrześcijańskiej! Apostoł Paweł zachęca, by dąŜyć do tego, co «słuŜy
sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu» (Rz
14, 19), starając się o to, «co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania» (tamŜe
15, 2), nie szukając własnej korzyści, «lecz dobra
wielu, aby byli zbawieni» (1 Kor 10, 33). To
wzajemne upominanie i zachęcanie w duchu
pokory i miłości winno być częścią Ŝycia wspólnoty chrześcijańskiej.
Uczniowie Pana, zjednoczeni z Chrystusem
przez Eucharystię, Ŝyją w jedności, która łączy
ich niczym członki jednego ciała. To oznacza, Ŝe
bliźni naleŜy do mnie, jego Ŝycie, jego zbawienie

wiąŜą się z moim Ŝyciem i moim zbawieniem.
Sięgamy tutaj bardzo głębokiego aspektu wspólnoty: nasze Ŝycie i Ŝycie innych są współzaleŜne,
zarówno w dobru, jak i w złu; tak grzech, jak i
uczynki miłości mają równieŜ wymiar społeczny.
W Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, występuje ta wzajemność: wspólnota nieustannie pokutuje i błaga o przebaczenie grzechów swoich
synów, ale teŜ nieustannie weseli się i cieszy
świadectwami cnót i miłości, które w niej się
pojawiają. «śeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem» (1 Kor 12, 25),
pisze św. Paweł, poniewaŜ jesteśmy jednym
ciałem. Miłość do braci, której jeden z wyrazów
stanowi jałmuŜna – typowa praktyka wielkopostna, wraz z modlitwą i postem – jest zakorzeniona
w tej wspólnej przynaleŜności. TakŜe przez konkretną troskę o najuboŜszych kaŜdy chrześcijanin
moŜe wyrazić swoją przynaleŜność do jednego
ciała, którym jest Kościół. Wzajemna troska to
takŜe uznanie dobra, które Pan w nich czyni, i
dziękowanie razem z nimi za cuda łaski, jakich
dobry i wszechmogący Bóg nieustannie dokonuje
w swoich synach. Kiedy chrześcijanin dostrzega
w bliźnim działanie Ducha Świętego, moŜe się z
tego jedynie radować i chwalić za to Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 16).
dokończenie na str. 4
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Poniedziałek – 27 lutego 2012
Mt 25,31-46
630
Za †Ŝonę Jadwigę Sychterz, †† rodziców z obu stron
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Solicha
1800 1. Za †† rodziców Edwarda i Franciszkę oraz za † Ŝonę Hildegardę Szmit
2. Za †† rodziców Annę i Henryka, ciocię ElŜbietę i wszystkich †† z pokrewieństwa
Wtorek – 28 lutego 2012
Mt 6,7-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Stefanię w 2. rocznicę śmierci, ojca Stanisława Draba, siostrę Irenę i jej męŜa Alfreda
800
W języku niemieckim: Am Geburstag des 100. Geburtstages der † Mutter Maria Bajer,
gefallenen Vater Paul und †† Bruder Georg und Herbert und alle †† aus der Verwandschaft
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marcina o BoŜe błogosławieństwo w Ŝyciu codziennym
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Tadeusza Janeczka w 11. rocznicę śmierci i za
†† rodziców z obu stron
Środa – 29 lutego 2012
Łk 11,29-32
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stanisława i Klarę, †† pokrewieństwo z obu
stron, szwagra Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † Ritę KrziŜok
1800 1. W intencji ks. Wojciecha o BoŜe błogosławieństwo w dalszej pracy duszpasterskiej
2. Za †† męŜa Joachima, synową Urszulę, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
3. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† matkę Helenę Chmel, ojca Ryszarda, brata Ditera i za †† z rodziny z obu stron, za † Martę Janecką w dniu urodzin i 3. rocznicę śmierci,
†† ojca Maksymiliana, dwóch braci i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Kazimierę Zaborek
(od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Zygfryda Otlika (w 30. dzień ), za
† Andrzeja Kelnera (w 30. dzień ), za † Kazimierza Barcikowskiego (w 30. dzień ), za †
mamę GraŜynę Lubacz w 12. rocznicę śmierci, za † Alojzego Bugla (w 30. dzień), za †
Jana Jałochę w 2. rocznicę śmierci, za † Janinę Wilczyńską (od współlokatorów z ulicy
Katowickiej 15), za † kuzyna Mieczysława Antkiewicza, za †† Jadwigę Stuka i Józefę
Paszek w rocznicę śmierci
I Czwartek miesiąca – 1 marca 2012
Mt 7,7-12
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Jerzego z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i jej rodziców
1630
Szkolna: Za † Jana Ujca (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10)
1730
Godzina Święta
1800 O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty
modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 2 marca 2012
Mt 5,20-26
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Helenę
900 Z okazji 70. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Droga KrzyŜowa
1700
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1730
W ramach naboŜeństwa modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† rodziców z obu stron Anielę i Kazimierza, Bronisławę i Jana w kolejne rocznice
śmierci
Droga KrzyŜowa
1900
Msza Święta dla młodzieŜy
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I Sobota miesiąca – 3 marca 2012
Mt 5,43-48
630
Za †† rodziców Annę i Antoniego Jasion, brata Tadeusza, bratową Reginę, †† z rodzin
Fryc, Mleczek, Markowski i Jasion oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† ojca Alojzego, Wacława i Stanisławę, rodzinę Lamczyk,
wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Marię i Maksymiliana Sternadel, dwóch braci, córkę Gizelę Raczek w 2.
rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
II Niedziela Wielkiego Postu – 4 marca 2012
Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31-34; Mk 9,2-10
700
Za † matkę Albinę w rocznicę śmierci, † ojca i rodzeństwo oraz za † męŜa Pawła
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Miłosierdzia BoŜego i Matki Boskiej w 60. rocznicę urodzin Agnieszki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030
Za †† Cecylię Wąsińską w I rocznicę śmierci i Piotra Wąsińskiego w 10. rocznicę śmierci
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za †† męŜa Władysława, rodziców Marię i Mieczysława, siostrę Zofię, brata Stanisława i
†† z rodziny Majewskich
W tym tygodniu modlimy się: o ducha pokuty i nawrócenia
• Na mocy dekretu ks. Biskupa zostaje odwołany z dniem 1 marca z naszej parafii z funkcji
wikarego ks. Wojciech. Podejmie pracę w Opolu przy tworzącym się duszpasterstwie pielgrzymkowym. Dziękujemy ks. Wojciechowi za czas czteroletniej pracy duszpasterskiej, katechezę oraz organizację wielu pielgrzymek. Zapraszamy na Mszę Świętą w środę na godz.
1800. PowyŜsza zmiana oznacza tym samym zmniejszenie ilości księŜy, co moŜe wiązać się z
pewnymi utrudnieniami.
• U początku Wielkiego Postu chciejmy zaplanować ten czas, zwłaszcza nasz udział w wielkopostnych naboŜeństwach i innych praktykach pokutnych. Zapraszamy więc dzisiaj na godz. 1715 na
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. W piątki zapraszamy na Drogę KrzyŜową po mszy o 900
oraz po Mszy wieczornej.
• Zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi; we wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora; spotkania
Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• W czwartek na wieczorną Mszę Świętą zapraszamy Kresowiaków.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa. W piątek w ramach naboŜeństwa od godz. 1730 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
• 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.
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W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem. Są do nabycia ksiąŜki ks. Eugeniusza Plocha – krótkie rozwaŜania Słowa BoŜego na kaŜdy dzień Wielkiego Postu.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ubezpieczenie obiektów kościelnych naszej parafii; z
przyszłej niedzieli na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny
dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji obozu zimowego dla ministrantów, a w
szczególności p. Napierała z Apteki przy Rondzie, P. Koza, wydawnictwu Amun, zarządowi Rafako, p. Ciesielskim. W imieniu ks. Bazylego składamy szczególne podziękowania za złoŜone
w miniona niedzielę ofiary na rzecz parafii na Podolu. Zebrano kwotę 10.200 zł.
Diecezjalna Fundacja Ochrony śycia prosi o 1 % - szczegóły na www.dfoz.pl KRS 0000016304

Orędzie na Wielki Post
3. «By się zachęcać do miłości i do dobrych
uczynków» – wspólna droga do świętości
To wyraŜenie z Listu do Hebrajczyków (10,
24) zachęca nas do tego, byśmy mieli na uwadze
powszechne powołanie do świętości, nieustanne
postępowanie w Ŝyciu duchowym, byśmy dąŜyli
do większych charyzmatów oraz coraz wznioślejszej i bardziej owocnej miłości (por. 1 Kor
12, 31-13, 13). Wzajemna troska ma pobudzać do
konkretnej, coraz większej miłości, «niczym
światło poranne, które wschodzi i wzrasta aŜ do
południa» (por. Prz 4, 18), w oczekiwaniu na
dzień, który nie zna zmierzchu w Bogu. Czas,
który jest nam dany w Ŝyciu, jest cenny, abyśmy
odkrywali i spełniali dobre uczynki w miłości
Boga. Dzięki temu Kościół rośnie i się rozwija,
aby osiągnąć pełną doskonałość Chrystusa (por.
Ef 4, 13). W tej dynamicznej perspektywie wzrostu mieści się nasze wezwanie, byśmy się wzajemnie pobudzali do osiągania pełni miłości i
dobrych czynów.
Niestety, wciąŜ istnieje pokusa, by się nie
angaŜować, tłumić Ducha, odmawiać «wykorzystywania talentów», które nam zostały dane dla

naszego dobra i dobra bliźniego (por. Mt 25, 25
n.). Wszyscy otrzymaliśmy bogactwa duchowe
czy materialne przydatne do tego, by wypełniać
BoŜy plan, dla dobra Kościoła i dla naszego zbawienia (por. Łk 12, 21 b; 1 Tm 6, 18). Mistrzowie duchowości przypominają, Ŝe w Ŝyciu wiary
ten, kto nie czyni postępów, cofa się. Drodzy
bracia i siostry, weźmy sobie do serca wciąŜ
aktualne wezwanie, by dąŜyć do «wysokiej miary
Ŝycia chrześcijańskiego» (por. Jan Paweł II, list
apost. Novo millennio ineunte [6 stycznia 2001],
n. 31). Kościół w swej mądrości, uznając i ogłaszając błogosławionymi i świętymi niektórych
przykładnych chrześcijan, ma na celu takŜe
wzbudzanie pragnienia, by naśladować ich
cnoty. Św. Paweł napomina: «w okazywaniu
czci jedni drugich wyprzedzajcie» (Rz 12, 10).
W świecie, który wymaga od chrześcijan
odnowionego świadectwa miłości Pana i wierności Mu, wszyscy winni czuć potrzebę prześcigania się w miłości, w usługiwaniu i w dobrych
uczynkach (por. Hbr 6, 10). To napomnienie ma
szczególną moc w okresie przygotowania do
świąt wielkanocnych. śycząc świętego i owocnego Wielkiego Postu, zawierzam was wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i z serca udzielam wszystkim
Błogosławieństwa Apostolskiego.
Watykan, 3 listopada 2011 r.

Telewizyjna premiera klipu
do piosenki „Mayday”
zespołu Love Story
dziś o 11.55 w TVP I
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–
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nspj.raciborz@gmail.com

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

