
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 11/2013 (475) 17 marca 2013 r. 
 

 

V Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (8,1-11) 
 

„Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się 
znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On 
usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryze-
usze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 
Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na 
cudzołóstwie. W Prawie MojŜesz nakazał nam takie ka-
mienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarŜyć. Lecz Jezus 
nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: 
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na 
ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aŜ do 
ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: 
Kobieto, gdzieŜ oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie 
nie potępiam. - Idź, a od tej chwili juŜ nie grzesz” 
 

Jak bardzo często stajemy w roli oskarŜyciela? 
ZauwaŜmy, jak bardzo często te moje oskarŜenia są 
bezpodstawne, niesłuszne związane z niechęcią do 
danej osoby, czy pobudzane zazdrością lub pra-
gnieniem zemsty. Jednocześnie zauwaŜmy, jak 
bardzo często brak nam miłosiernego spojrzenia. 

Mamy juŜ kolejną niedzielę Wielkiego Postu i 
kolejny obraz miłosiernego spojrzenia Boga na 
człowieka. W tym czasie niejako jesteśmy zapro-
szenie do uczenia się Ŝycia na wzór Jezusa. Ta cala 
nauka zapisana jest w Przykazaniu Miłości Boga i 
bliźniego. 

Warto się zatem przyjrzeć swojej postawie 
względem bliźnich. Stajemy się dzisiaj świadkami 
oskarŜenia i chęci dokonania wyroku śmierci na 
kobiecie cudzołoŜnej. Ewangelista nie podaje w 
jakich okolicznościach ja przyłapano na grzechu. 
Wydawać się zatem moŜe, Ŝe ukamienowania 
chciano dokonać moŜe z powodu zemsty, czy moŜe 
z braku sympatii. Zaskakującym w tym fragmencie 
jest fakt, iŜ śydzi przyprowadzają owa kobietę do 
Jezusa, co moŜe sugerować, Ŝe juŜ nad nią osądu 
dokonano. 

Postawa jaką przyjmuje Jezus ukazuje jego 
wielką mądrość i miłość. Nie osądza pochopnie, 
Postępuje zgodnie z tym, czego sam naucza (por. 
Łk 6,37). Jest tym, który patrzy na serce człowieka, 
próbuje je poznać i pragnie bardziej miłosierdzia 
niŜ ofiary (zob. Mt 9,12; 12,7).  

Reakcja Jezusa w całej tej sprawie pokazuje 
jeszcze jedną ciekawą rzecz. Zaproszenie Boga do 
tego, abyśmy zastanowili się nad swoim postępo-
waniem. Słowa Jezusa „kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień” wskazują 
jednoznacznie na to byśmy najpierw zobaczyli 
swoje niedoskonałości, a następnie oceniali innych 
(por. Łk 6,41-42). Postawa Jezusa wskazuje nam 
jednoznacznie drogę, którą mamy iść. Prośmy 
zatem dzisiaj dobrego Boga o dar miłosierdzia dla 
kaŜdego z nas.  

 
Panie Jezu, cichy i serca pokornego, uczyń 

serca nasze według serca Twego. Otwórz moje 
oczy i serce, aby m z miłością patrzył i podchodził 
do innych. Amen. 
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Poniedziałek – 18 marca 2013        J 8,12-20 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie oraz za † Marię, jej rodziców i rodzeństwo 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo z okazji 80. rocznicy urodzin Józefa 
 1800 1. W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo 

w posłudze następcy Świętego Piotra 
   2. Za † męŜa i ojca Pawła Świętek, †† rodziców Jadwigę i Józefa Kusidło, teściów Gertrudę i 

Jana Świętek i szwagra Józefa Seifert 
   3. Za † Ŝonę Kazimierę Kaproń w 21. rocznicę śmierci, †† braci i rodziców z obu stron i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 19 marca 2013 – św. Józefa, Oblubieńca NMP    Mt 1,16.18-21.24 
   630   Za †† Stanisława, brata Józefa i ich †† rodziców 
   800   W języku niemieckim: Do Miłosierdzia BoŜego za † Roberta Steiera 
   900    Za †† Józefa Kanię, Wilhelma Wajzera i Mieczysława Michaleckiego oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące 
 1730   NaboŜeństwo ku czci św. Józefa 
 1800 1. W intencji Ojców i męŜczyzn naszej parafii 
   2. Za † Tadeusza o spokój duszy 
Środa – 20 marca 2013         J 8,31-42 
   630   W intencji zięcia Piotra o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Józefę, Jana i Władysława Kurków, Wandę, Mariuszka, 

siostrę Janinę, teściów i wszystkie dusze, które potrzebują miłosierdzia BoŜego 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa z okazji 85. rocznicy urodzin i imienin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia oraz 
do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Agnieszkę 

   2. Za † męŜa Mariana w rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące 

   3. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Tadeusza Ciołka w 2. rocznicę śmierci oraz †† matkę 
Wiktorię i ojca Józefa 

Czwartek – 21 marca 2013        J 8,51-59 
   630   Za † Jozefa Karapudę w 1. rocznicę śmierci 
   700   Za ††rodziców Albinę i Józefa Kłosek, †† rodzeństwo, dziadków i całe pokrewieństwo 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1730   RóŜaniec w intencji osób z zespołem Downa prowadzony przez Rodzinę Radia Maryja 
 1800 1. W intencji osób chorych, niepełnosprawnych a zwłaszcza osób z zespołem Downa oraz ich 

rodzin i opiekunów (Światowy Dzień Osób z zespołem Downa) 
   2. Za † Stanisławę Olszewską w 2. rocznicę śmierci, †† ojca Jana i siostrę Teresę 
   3. Za †† męŜa Józefa śylaka w 16. rocznicę śmierci, córkę Barbarę, rodziców z obu stron, Halinę 

i Władysława, kuzynkę Helenę, za †† z rodziny śylak, Sztyrak i Michałkiewicz 
Piątek – 22 marca 2013         J 10,31-42 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Antoniego i Martę, brata Janusza, siostrzeńca Leszka i 

wszystkich †† z rodzin Myszor i Marcol 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Bronisława Przegendzę 
      Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za †† Mieczysława w 7. r. śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców 
      Droga KrzyŜowa 
 1900   MłodzieŜowa: W intencji kandydatów do bierzmowania 
Sobota – 23 marca 2013         J 11,45-57 
   630   Za † męŜa Zygfryda Kalusa w 8. rocznicę śmierci, †† braci Reinholda i Karola, teściów Aloj-

zego i Marię Kalus, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† Edwarda i Bronisławę Ciuruś, siostrę Czesławę Mojeścik 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † ojca Alfreda w rocznicę urodzin oraz za †† pokrewieństwo z obu stron 
   2. Za †† rodziców Paulinę i Józefa Gawliczek oraz † brata Janusza Gawliczka 
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 24 marca 2013             Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56 
   700    Za †† matkę Helenę Białdygę w I rocznicę śmierci, ojca Franciszka, teścia Mieczysława, braci 

Wilhelma i Jerzego, siostrę ElŜbietę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Miłosierdzia BoŜego za † Romana w 20. rocznicę śmierci oraz za †† pokrewieństwo 
 1030  1. Za † Stanisławę Rzeźnicką, †† dziadków Wiktorię i Stanisława, Janinę i Jana Rzeźniczek 
   2. W intencji Ojczyzny (od Klubu Gazety Polskiej) 
 1200   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z podziękowa-

niem za otrzymane łaski w intencji Adama z okazji 75. r. urodzin oraz w intencji Ŝony Ireny z 
okazji 70. r. urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1630    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1700   Rejonowe Spotkanie MłodzieŜy modlitwa pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy: 

Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym (po naboŜeństwie spotkanie młodzieŜy z Księdzem Biskupem)  
 1800    Za †† z rodziny Woronowskich, męŜa Bronisława, syna Krzysztofa, brata Jana, rodziców z obu 

stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojca Świętego Franciszka  
• Wdzięczni Bogu za osobę 

Ojca Świętego Franciszka 
chciejmy pamiętać o Nim w 
naszych modlitwach. Za-
praszamy na poniedziałko-
wą wieczorną Mszę Świętą 
sprawowaną w intencji Na-
stępcy Świętego Piotra. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1530 na RóŜaniec Fatimski w intencji Ojca Świętego Franciszka, oraz 
na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek, 19 marca uroczystość św. Józefa. Zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą w intencji 

Ojców i męŜczyzn naszej parafii. O 1730 naboŜeństwo ku czci św. Józefa. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• RównieŜ we wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizo-

wane przez wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga).  
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W środę od 1600 Caritas parafialny będzie wydawał paczki rodzinom objętym pomocą. 
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu będą mieli swoje spotkania w salkach dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Ko-

munii Świętej.  
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O 1730 RóŜaniec. 
• Tego dnia przypada takŜe Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Modlitwa RóŜańcowa i wieczor-

na Msza Święta będzie w intencji wszystkich 
osób niepełnosprawnych. 

• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyj-
ne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 

• W piątek o godz. 1915, po Drodze KrzyŜowej, 
spotkanie informacyjne dla pielgrzymów udają-
cych się do Izraela. 

• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w in-
tencji kandydatów do bierzmowania w piątek o 
1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
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• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę, 23 marca, od godz. 730 przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub 

zakrystii. 
• Przyszłą niedziela to niedzie-

la palmowa, czyli Męki Pań-
skiej. Równocześnie jest to 
Światowy Dzień MłodzieŜy. 
Z tej okazji w rejonach od-
bywają się spotkania mło-
dzieŜy z Biskupem. Takie 
spotkanie odbędzie się w na-
szej parafii, w przyszłą nie-
dzielę o godz. 1700 w ramach 
Gorzkich śali. Obecny będzie 
ks. Biskup Paweł Stobrawa. Po 
naboŜeństwie odbędzie się 
spotkanie w kaplicy pod ko-
ściołem. Zapraszamy wszyst-
kich ludzi młodych. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 
1030 Msza Święta w intencji 
Ojczyzny. 

• Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza osoby Ŝyjące w związkach niesakramentalnych do kościoła 
seminaryjnego w Opolu na wspólną modlitwę w przyszłą niedzielę na godz. 1500. 

• W Winowie k. Opola odbędzie się w dniach 21-23 marca rekolekcje dla osób uzaleŜnionych. 
• Na poniedziałek, 25 marca zaplanowano Drogę Krzy Ŝową ulicami miasta w intencji obrony Ŝycia 

poczętego. Liturgiczna uroczystość Zwiastowania a za zarazem Dzień Świętości śycia z racji świąt 
zostanie przesunięta na 8 kwietnia. 

• W kwietniu odbędzie się kolejna seria spotkań dla osób dorosłych, które pragną przyjąć 
sakrament bierzmowania. Spotkania będą się odbywały w naszej parafii. Bierzmowania (w tym 
takŜe dla młodzieŜy) odbędą się dekanacie 7-8-9 maja. 

• W RCK w przyszłą niedzielę koncert harfisty Michała Zatora. Szczegóły na plakacie. 
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem, Pismo Święte i Katechizm. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na budowę 

obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. 
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Feliksa Zygar-Cisowska, lat 79, zam. na ul. Słonecznej 35 
� Cecylia Lenczyk, lat 67, zam. na ul. Słowackiego 32 
� Stanisław Tarnowski, lat 89, zam. na ul. Dworskiej 
� Józef Czekajło, lat 58, zam. na ul. Wczasowej 8d 
� Regina Zadora, zam. w Sopocie (pogrzeb 19.03.2013 o 1300) 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Rac iborzu        –        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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


