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II Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Marka (9,2-10)
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych
osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie
stało się lśniąco białe tak, jak Ŝaden wytwórca sukna na ziemi wybielić
nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z MojŜeszem, którzy rozmawiali z
Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, Ŝe tu jesteśmy; postawimy
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla MojŜesza i jeden dla Eliasza”.
Nie wiedział bowiem, co naleŜy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo juŜ nie widzieli przy
sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn
Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co
znaczy powstać z martwych.”
Znane powiedzenie mówi, Ŝe „strach ma
wielkie oczy”. Niejednokrotnie tak bywa, Ŝe
wyolbrzymiamy niektóre rzeczy. W nieznanych
nam sytuacjach nasz strach bardzo się wzmaga
przez zbyt pobudzona nasza wyobraźnię. Wtedy
nasze myślenie jest nielogiczne czy nieprzemyślane. Wydaje się, Ŝe w podobnej sytuacji znajdował się Piotr. Jego postawa uczy nas jednak
jednej rzeczy.
Przypatrując się dzisiejszej Ewangelii stajemy się niejako świadkami dość ciekawego wydarzenia z Ŝycia Jezusa – Przemienienia Pana Jezusa. Wydarzenie to odsłoniło przed Apostołami
prawdziwe oblicze Jezusa. Poznali Go jako Boga
i Człowieka.
Wydawać się moŜe, Ŝe owe Przemienienie
Jezusa było bardzo potrzebne uczniom, do
wzmocnienia ich wiary. O czym moŜe świadczyć
chociaŜby sam moment przemienienia, który
zamiast swojego rodzaju podziwu, wywołuje
strach. Podobne świadectwo Ojca o Synu słyszymy równieŜ w czasie Chrztu Jezusa (por. Mk
1,11), i tam nie było mowy o strachu wręcz o

swoistym podziwie, o czym świadczy sam Jam
Chrzciciel.
Patrząc się zatem na Apostołów, warto zobaczyć i siebie i te wszystkie chwile wątpliwości w
boskość Jezusa, wiarę, w Jego miłość, które niejednokrotnie mają miejsce w chwilach bezradności, czy strachu.
Czego zatem uczy nas postawa uczniów z
dzisiejszej Ewangelii. Umiejętności przyjęcia
obecnego stanu rzeczy. To zawołanie Piotra Rabbi, dobrze, Ŝe tu jesteśmy; postawimy trzy namioty, pokazuje jego zaakceptowanie tego, co się
dzieje. Mimo strachu, bezradności przyjmuje ową
sytuacje i czeka. Bo rozbić namiot ukazuje chęć
pozostania na dłuŜej. Warto w trudnych sytuacjach przywoływać słowa Piotra.
Zmysł Piotra pokazuje nam jeszcze jedną
rzecz. Jego otwartość na przyjęcie prawdy
o Jezusie. By poznać Jezusa potrzeba czasu
i otwartości. Dlatego trzy namioty, aby zgłębić
Eliasza, MojŜesza i Jezusa. Eliasza, który symbolizuje wszystkich proroków Starego Testamentu;
MojŜesza, dawcę Prawa BoŜego ludziom i same-
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go Jezusa, który jest wypełnieniem zapowiedzi
proroków i uzupełnieniem Prawa BoŜego.
Przypatrując się zatem Przemienieniu Jezusa
dostrzegamy nie tylko sam fakt świadectwa Ojca,
ale i moŜliwości poznania Jezusa, które nam daje
Pismo Święte. Niech zatem dzisiejsza Ewangelia
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przyczyni się do poszukiwania odpowiedzi na
trudne dla nas pytania w samym BoŜym przekazie zostawionym nam przez Proroków i Prawo.
Duchu Święty, otwórz moje serce na poznanie Prawdy, osiec mnie bym potrafił ją
zrozumieć i przyjąć. Amen.

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
W klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla kobiet
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
Poniedziałek – 5 marca 2012
Łk 6,36-38
630
Za †† rodziców Jana i Marię, Julię i Walentego oraz †† z rodzin z obu stron
700
W intencji Józefa w 70. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za ††
Ŝonę Zofię, Marcina, rodziców Antoniego i Annę
1800 1. Za † męŜa Jerzego Skibę w I rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z prośbą o zdrowie dla Henryki Bubak z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski oraz o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków
Wtorek – 6 marca 2012
Mt 23,1-12
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji mamy Antoniny z okazji urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† ojca Eugeniusza i
brata Jana
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Alois und Magdalene Jaskulla, für verstorbene Tanten Marie und Stefanie und verstorbenen Onkel Willibald, sowie Eltern beiderseits
Za †† Ludwikę Nowodworską w 3. rocznicę śmierci, ojca Czesława, dziadków z obu stron
900
oraz za wszystkich †† z rodziny
1800
Za † Tadeusza Szembela w 2. rocznicę śmierci
Środa – 7 marca 2012
Mt 20,17-28
630
Za †† Marię i Romana Czerniawskich w 4. rocznicę śmierci
700
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji rodziny oraz za †† Floriana i Kazimierę
1800 1. Za † matkę Gertrudę Sroka
2. Za † męŜa Edwarda, †† rodziców z obu stron
Czwartek – 8 marca 2012
Łk 16,19-31
630
Za †† Ditera Chmela, rodziców Helenę i Ryszarda Chmel oraz za †† z obu stron
700
Za † Eugeniusza Cymlera (od sąsiadów)
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. W intencji kobiet naszej parafii
2. Za † mamę Władysławę w I rocznicę śmierci oraz za † ojca Stanisława
Piątek – 9 marca 2012
Mt 21,33-43.45-46
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W 60. rocznicę urodzin Danuty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
900
Za †† ks. Krzysztofa Stanieckiego w 9. rocznicę śmierci, męŜa Stanisława w 7. rocznicę
śmierci, rodziców z obu stron
Droga KrzyŜowa
1800 1. Za †† męŜa i ojca Jana, jego siostrę Katarzynę w ich rocznicę śmierci, †† rodziców Indeka
– Solich i †† z pokrewieństwa
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Jacka z okazji 60. rocznicy urodzin
Droga KrzyŜowa
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 10 marca 2012
Łk 15,1-3.11-32
630
Za † Józefa oraz za †† z rodzin Zapart, Pałka, Urban i Stryjewski
700
Z okazji 60. rocznicy urodzin męŜa Jerzego do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za ††rodziców Franciszkę i Józefa Datta oraz Jadwigę i Alojzego
Drygalskich, syna Jana
2. Za †† rodziców Bronisławę i Władysława Szczerba, brata Jana, szwagrów Józefa i Franciszka, † Janusza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
III Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2012
Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Bogdana w 35. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Antoniny z okazji 78. rocznicy urodzin
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zofię Prędkiewicz (od siostrzenicy GraŜyny z rodziną)
1200
Za ††rodziców Józefa i Janinę Bendarek oraz brata Józefa, teścia Mariana Gajny i dusze w
czyśćcu cierpiące
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za † Lidię Petryszak w 5. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o ducha pokuty i nawrócenia
•

•

•
•
•
•

•

Minął juŜ ponad tydzień Wielkiego Postu. Niech to będzie okazją do refleksji nad istotą tego czasu, zwłaszcza nad wezwaniem do wewnętrznego, wypływającego z serca nawrócenia. Zapraszamy
dzisiaj na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
Pragniemy poinformować, Ŝe o poprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii poprosiliśmy ks. Aleksandra Radeckiego. Odbędą się one w Wielkim Tygodniu. Ten stosunkowo późny
termin z niektórych względów nie jest korzystny, ale z drugiej strony pozwala głębiej przeŜyć
Wieki Tydzień.
W poniedziałek o 1900 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 są spotkania w grupach dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii. Rodzice dzieci komunijnych, którzy potrzebują alby przekazane przez inny rodziny, mogą przyjść we wtorek o godz. 1600 do domu katechetycznego.
Na czwartkową wieczorną Mszę Świętą zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji kobiet.
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W czwartek o 19 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej w piątek po Mszy o 900 oraz po 1800.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o
godz. 1600.
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 drukiem.
Przy okazji informujemy, Ŝe rozpoczął się remont zakrystii. Tymczasowo została przeniesiona do
salki pod kościołem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień, z racji tzw. niedzieli „Ad Gentes”,
przed kościołem jest moŜliwość wsparcia dzieł misyjnych Kościoła.
Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 ElŜbieta Cieślik, lat 73, zam. na ul. Opawskiej 66
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Propozycja na Wielki Post – remont małŜeński
Autorami pomysłu są znani nam księŜa Marcin oraz Eugeniusz, duszpasterze
akademiccy z Opola. Zaproszonym gościem jest p. Jacek Pulikowski.
Dzięki wydaniu płyty CD moŜna remont urządzić w swoim domu. i to
w dodatku za... 20 zł.
KsięŜa są nam znani, natomiast zaproszony Gość jest wykładowcą na
Politechnice Poznańskiej, prowadzi zajęcia na Studium Rodziny,
a ponadto niezliczone ilości kursów przedmałŜeńskich i wykładów.
Pracuje z rodzinami przeŜywającymi trudności w małŜeństwie.
Sam jest męŜem i ojcem.
Jest teŜ autorem wielu ksiąŜek. KsiąŜki i wykłady są owocem tych rozmów
i zawierają „Ŝyciową mądrość”. Płyty są do nabycia przed kościołem. Zachęcamy do wysłuchania.
Płyty moŜna takŜe wypoŜyczyć z biblioteki parafialnej.

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś o muzycznych nowościach
NSPJ@onet.pl
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

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;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

