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V Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (12,20-33) 
 
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie 
święta, byli teŜ niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa... A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła 
godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: JeŜeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie 
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeŜeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje Ŝycie, traci 
je, a kto nienawidzi swego Ŝycia na tym świecie, zachowa je na Ŝycie wieczne. A kto by chciał Mi słuŜyć, 
niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, uczci go mój Oj-
ciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóŜ mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, 
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię... Teraz odbywa się sąd nad tym 
światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyŜszo-
ny, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 
 

śycie kaŜdego dnia stawia przed nami róŜ-
nego rodzaju wybory. Niejednokrotnie decyzje, 
które podejmujemy są tylko z pozoru łatwe. Chcę 
cię dziś zaprosić do przypatrzenia się swoim 
wyborom, w tym tego najwaŜniejszego: wyboru 
Chrystusa. JuŜ na samym początku dzisiejszej 
Ewangelii dostrzegamy kliku Greków, którzy 
przychodzą, aby zobaczyć Jezusa. Z pewnością 
wiele o Nim słyszeli, skoro chcieli Go poznać. 
Gdy o tym pragnieniu dowiaduje się Jezus za-
czyna mówić w przypowieści o swojej śmierci. 
Uczniowie słysząc to pewnie byli trochę zszoko-
wani, bo najpierw Jezus mówi, Ŝe jest otoczony 
chwałą, a chwilę później mówi juŜ o swojej 
śmierci. Być moŜe Jezus chciał przez to powie-
dzieć: Chcesz iść za Mną? Zobacz, na jaką drogę 
się decydujesz. Zobacz, co teraz musi być twoim 
priorytetem. 

Tu warto sobie właśnie postawić to pytanie, 
co jest dla mnie waŜne? Ludzie, interesy, sława? 
Czy wypełnienie woli BoŜej w swoim Ŝyciu? 
Sam Pan Jezus niejednokrotnie zaznaczał to, Ŝe 
przychodzi pełnić wole BoŜą (por J, 4,34). Dlate-

go Jezus zaznacza, Ŝe aby znaleźć Ŝycie, trzeba je 
stracić. 

Jezus oddaje swoje Ŝycie za kaŜdego z nas, 
abyśmy mieli Ŝycie, nie zginęli (por. Ez 18,23). 
Wybierając drogę Pana tj. drogę powiązaną z 
krzyŜem, muszę wyzbyć się swojego tzw. ego, 
czyli patrzenia na siebie. Podjęcie krzyŜa Jezusa 
Chrystusa to podjęcie swoich słabości kaŜdego 
dnia i przezwycięŜania ich dla Pana Jezusa: nie 
mam ochoty dziś się pomodlić, ale dla ciebie 
Panie Jezu uczynię to. 

Warto zatem, podejmując cierpienie umieć 
złączyć je z cierpieniem Jezusa i umieć je ofia-
rować za innych przede wszystkim za tych, któ-
rzy tej ofiary najbardziej potrzebują. 

Chcę Ci zatem Ŝyczyć tego samego, co prze-
Ŝył Jezus, czyli zmartwychwstania. Chcąc ujrzeć 
Pana trzeba Go widzieć nie tyle ukrzyŜowanego, 
co zmartwychwstałego ze śladami męki. 

Błogosławimy Ciebie Panie Jezu, bo przez 
Swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupiłeś 
świat. Pozwól mi proszę dostrzegać i doświad-
czać Ciebie w moich trudnościach. Amen 
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Poniedziałek – 26 marca 2012 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  Łk 1,26-38 
   630     Za †† rodziców Agnieszkę i Mikołaja, brata Gerharda, matkę chrzestną ElŜbietę, dziadków 
   700   Za † męŜa Jana Nycza w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 
 1730   Nieszpory Maryjne (okazja do złoŜenia deklaracji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego)  
 1800 1. Za †† męŜa Zdzisława, teściów, całe pokrewieństwo i †† z rodziny Kowalskich 
   2. Za †† Ŝonę Marię w 16. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i †† z rodziny 
      Msza Świętą i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum 
Wtorek – 27 marca 2012        J 8,21-30 
   630     Do BoŜej Opatrzności w int. RóŜy w dniu urodzin oraz za Ŝyjącą rodzinę i zmarłych z rodziny 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Anne Solich 
      900        Za †† Zofię i Edmunda Milczyńskich 
 1800      Za † matkę Wiktorię Piasecką w 4. rocznicę śmierci, † ojca Jana, †† rodziców Zofię i 

Karola Zgrzendek 
     Film o bohaterskich połoŜnych, obrończyń Ŝycia w Auschwitz 
Środa – 28 marca 2012         J 8,31-42 
   630     Za †† rodziców Edwarda i Matyldę, brata Konrada, †† z rodziny Brachaczek i Schattke, 

pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † Antoniego Biły i †† z rodziny 
 1800 1. Za † Reginę Lucia w 6. rocznicę śmierci 
   2. Za † ojca Zygmunta w dniu jego urodzin, †† matkę, rodziców, pokrewieństwo z obu stron 

i dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 29 marca 2012        J 8,51-59 
   630     Za † Ritę KrziŜok 
   700   Za †† Michała Kłoska, matkę Florentinę, siostrę Helgę i †† z pokrewieństwa 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Za †† ojca Alfreda Kalabisa w rocznicę urodzin, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † ojca Józefa Hajdasa w 15. rocznicę śmierci oraz za † matkę Zofię 
Piątek – 30 marca 2012         J 10,31-42 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Antoniny i Tadeusza z okazji urodzin, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   900     Za †† rodziców Agatę i Jana Sowa, siostrę ElŜbietę, ojca Szczepana oraz Anielę, Stanisła-

wa i Jana Kwaśników, †† pokrewieństwo z obu stron, †† dobrodziejów i dusze w czyśćcu 
cierpiące       Droga KrzyŜowa 

 1800 1. Za †† rodziców Emilię i Bronisława Jeremicz, †† z rodzin z obu stron oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące 

   2. Do BoŜej Opatrzności za pięć Ŝyjących rodzin    Droga KrzyŜowa 
Sobota – 31 marca 2012         J 11,45-57 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo dla Magdaleny i Mirosława Kołodziej z okazji 15. rocznicy ślubu 
   700   Za † Waleskę Zając 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór:1. Za † Marię Doruch w 2. rocznicę śmierci 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Janinę Pietrzykowską w 2. rocznicę śmierci, za 

†† Huberta i Irenę Kusz, za †† rodziców Krystynę i Zygmunta Spytkowskich i † brata 
Krzysztofa, za † męŜa i ojca Tadeusza Ciołka w I rocznicę śmierci i wszystkich †† z po-
krewieństwa, za †† męŜa Jana Marcinka  w 3. rocznicę śmierci, syna Franciszka, Alojzego 
Marcinka, rodziców z obu stron, za †† siostrę Ryszardę w rocznicę urodzin, ojca Szczepa-
na i †† z pokrewieństwa, za † Janinę Wilczyńską (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 
15), za †† Antoniego Tarnowskiego oraz Piotra Mroczka, za † brata Emila Fajfura w I 
rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny, za † ElŜbietę Cieślik  (w 30. dzień po śmierci), za † 
Wandę Mync (w 30. dzień po śmierci) 
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 1900   Czuwanie dla dorosłych – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1900   W par. Matki BoŜej w ramach Światowych Dni MłodzieŜy spotkanie i Msza Święta pod 

przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy 
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 1 kwietnia 2012      Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47 
   700    Do BoŜej Opatrzności i Świętej Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 

dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Marii i Henryka z okazji 25. rocznicy ślubu 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Poświęcenie palm, uroczysta procesja i Msza Święta Do BoŜej Opatrzności z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Du-
cha Świętego dla Joanny w dniu urodzin 

 1030    Poświęcenie palm, uroczysta procesja i Msza Święta O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
dla dzieci i wnuków 

 1200   Dziękczynna w intencji Józefa w 80. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
oraz za †† rodziców z obu stron 

 1645    RóŜaniec za młode pokolenie 
ROZPOCZĘC I E  W I E LKOPOS TNYCH  REKOLEKC J I  PARAF IALNYCH  

 1715   Gorzkie śale z nauką rekolekcyjną; „Nie znam tego Człowieka!” 
 1800    Za † Helenę w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów 
      Nauka stanowa dla rodziców dzieci klas I – III, które będą przygotowywały się do pierw-

szej spowiedzi i Komunii: „Nasze dylematy pierwszokomunijne” 
 2030   Modlitwa wieczorna – Apel Jasnogórski: „(Czy) jesteśmy narodem maryjnym?” 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rekolekcji parafialnych 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 

• 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem dzień Świętości śycia. Ze 
względu na niedzielę liturgiczny obchód przeniesiony jest na dzień jutrzejszy. Zachęcamy gorąco 
do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która polega na codziennej modlitwie jedną 
dziesiątką RóŜańca w intencji jednego konkretnego dziecka, którego Ŝycie jest zagroŜone. Dekla-
racje moŜna odebrać przed kościołem, w zakrystii. ZłoŜyć je moŜna dziś w czasie Gorzkich śali 
lub jutro w czasie nieszporów o godz. 1730. 

• W kolejne dni po Mszach wieczornych będą wyświetlane filmy o tematyce pro-life. 
• Na jutrzejszą wieczorną Mszę Świętą zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas III. Po 

Mszy spotkanie. 
• W tym tygodniu swoje spotkania w małych grupach będą mieli kandydaci do bierzmowania z klas 

I gimnazjum. Listy grup są wywieszone w gablotce. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane 

przez wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga). Spotkanie jest oparte o półgodzinny film. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Okazja do spowiedzi dla dzieci w czwartek o 1630. Jest to juŜ ostatnia okazja do spowiedzi dla 

dzieci przed świętami (spowiedź była juŜ w czasie rekolekcji). Prosimy rodziców o sprawdzenie, 
czy dzieci skorzystały ze spowiedzi i przypomnienie o czwartkowej okazji. 

• W czwartek, 29 marca odbędą się spotkania przed pielgrzymkami: do Lwowa o 1700, oraz do 
San Giovani Rotondo o 1830. prosimy o przyniesienie dokumentów toŜsamości. MoŜna będzie 
takŜe dokonać pozostałych płatności. 

• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy tym razem na wyjątkowo waŜne spotkanie w ramach Światowych Dni 

MłodzieŜy. Spotkanie młodzieŜy z całego rejonu w kościele Matki BoŜej w sobotę, 31 marca 
o godz. 1900. Mszę Świętą odprawi ks. Biskup Paweł Stobrawa. 

• W piątek o 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
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• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 
godz. 1600. 

• W sobotę, 31 marca przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę po wieczornej Mszy Świętej czuwanie dla dorosłych: Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu. 
• Przyszłą niedziela to Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Przed Mszami o 900 oraz o 1030 

odbędzie się uroczyste poświęcenie palm (koło kościoła) i procesja w palmami. 
• Niedzielą tą rozpoczynamy Wielkopostne Rekolekcje Parafialne, które poprowadzi ks. Alek-

sander Radecki. Zachęcamy do takiego zaplanowania czasu, aby była moŜliwość uczestnictwa w 
tym wydarzeniu. Rozpoczęcie na naboŜeństwie Gorzkich śali. Po Mszy wieczornej zapraszamy 
na naukę stanową rodziców dzieci z klas I – III, a więc tych, którzy dzieci będą przygotowywały 
się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Pełny plan rekolekcji jest w gablotce i będzie dru-
kowany w przyszłej gazetce. 

• Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy planują chrzest w drugi dzień świąt 
będzie w sobotę, 31 marca o godz. 1900. 

• Przed kościołem moŜna nabyć świece – małe paschały (Caritas parafialny); siostry z Branic roz-
prowadzają ozdoby świąteczne (na rzecz świetlicy dla dzieci).  

• W niedzielę Palmową będzie moŜna palmy przygotowane przez Caritas. 
• We wtorek, 27 marca od 1600 do 1800 będą wydawane paczki Ŝywnościowe dla rodzin wielodziet-

nych objętych opieką parafialnej Caritas. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę obiektów Kurialnych i konserwację zabytków; z 

przyszłej niedzieli na świąteczny wystrój kościoła. 
• Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odszedł do Pana: 
� Józef Karapuda, lat 66, zam. na ul. Warszawskiej 36 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     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. uzale Ŝnień – 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. 
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