gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 13-13/2013 (476-477) 24-31 marca 2013 r.

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ
Ewangelia według św. Łukasza (19,28-40)
Czytanie Męki Pańskiej: Łk 22,14-23,59
„Jezus ruszył na przedzie zdąŜając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliŜe Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną,
wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest
naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego
nikt jeszcze nie dosiadł. OdwiąŜcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby
was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go potrzebuje»”.
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?”
Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”.
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali
swe płaszcze na drodze. ZbliŜał się juŜ do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło
wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
„Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach”...
Drodzy Parafianie
Stoimy u progu najwaŜniejszych i najpiękniejszych dni we wspólnocie Kościoła. Ewangelie,
począwszy od dzisiejszego dnia, ukazują to, co
działo się z Chrystusem. Pozwala to towarzyszyć
Jezusowi w ostatnich Jego dniach. Dziś wkraczamy
razem z Nim do świętego miasta Jeruzalem, w
czwartek będziemy w Wieczerniku, a później w
ogrodzie Oliwnym. Staniemy po Drodze KrzyŜowej na Golgocie i zatrzymamy się w ciszy nad
Jezusowym grobem. Będziemy tam trwali w ciemności nocy, aŜ odkryjemy, Ŝe ten grób jest pusty.
Wcześniej, zanim w liturgii Kościoła rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne, Jezus zagości w
zaprzyjaźnionym domu W Betanii. Równolegle w
sercu Judasza będzie rosła myśl o zdradzie.
Przed nami więc najwaŜniejsze wydarzenia.
Liturgia tych dni nie tylko przypomina te wydarzenia, ale – co dla ludzi wierzących niezwykle waŜne
– uobecnia te wydarzenia. Wydarzenie z Wieczernika, z Golgoty, znad nowego grobu, rzeczywiście i

realnie na nowo dokonają się w naszej świątyni. To
coś niezwykłego! Ufam, Ŝe liturgia tych dni ma
moc przemienić nas, uczestników tej liturgii, podobnie jak wydarzenia Jezusowej męki, śmierci i
Zmartwychwstania przemieniły uczniów.
Z całego serca zapraszam zatem wszystkich do
kroczenia przez te wielkie dni wraz z Chrystusem.
Oby w tych dniach nasze domy stały się na wzór
domu Jezusowych przyjaciół z Betanii, Marty,
Marii i Łazarza. Niech Jezus odnajdzie w nich
gościnę. Pozwoli na to sakrament pokuty i pojednania sprawowany w tych dniach obficiej. Prosimy,
spróbujmy skorzystać ze spowiedzi nieco wcześniej. W kolejnych dniach dajmy się poprowadzić
najpiękniejszej liturgii Kościoła. Kroczmy w tych
dniach, poprzez liturgię, razem z Chrystusem po
Jego drogach. Dojdziemy z pewnością do pustego
grobu. śyczę pięknych i duchowo bogatych przeŜyć.
ks. Adam
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WIELKI TYDZIEŃ
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 24 marca 2013
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56
1630
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
Rejonowe Spotkanie MłodzieŜy modlitwa pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy:
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym (po naboŜeństwie w kaplicy pod kościołem spotkanie
młodzieŜy z Księdzem Biskupem)
1800
Msza Święta wieczorna
• W Niedzielę palmową Msze Święte o godz.
900 oraz 1030 będą poprzedzone obrzędem
poświęcenia palm i procesją do kościoła.
• Caritas rozprowadza palmy oraz małe świece
– paschaliki. Dochód będzie przeznaczony na
potrzeby Caritas.
• Zapraszamy wszystkich - zwłaszcza młodzieŜ
– na naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym, sprawowanych pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy.
Niedziela Palmowa jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień MłodzieŜy. Po
naboŜeństwie w kaplicy pod kościołem spotkanie młodzieŜy z ks. Biskupem.
• Dzisiaj w kościele św. Mikołaja o 1800 odbędzie się Koncert Pasyjny. Szczegóły na plakacie.
• Zapraszamy wszystkich do udziału w Drodze KrzyŜowej ulicami miasta w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej. Modlić się będziemy w intencji obrony śycia od poczęcia do naturalnej
śmierci oraz rodziców, którzy utracili swoje dzieci. Podobnie jak w ubiegłym roku naboŜeństwo
zakończy się na ul. Chełmońskiego. Liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem
Dzień Świętości śycia, zostaje przeniesiony po zakończeniu Oktawy Wielkanocnej, na 8 kwietnia.
Nie mniej będzie juŜ teraz moŜliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
• W tym tygodniu, we wtorek i środę, dzieci ze szkoły podstawowej będą miały swoje spotkania i naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w kościele.
• PoniewaŜ świętowanie Triduum Paschalnego rozpoczyna się w czwartkowy wieczór, dlatego
zapraszamy i usilnie prosimy o skorzystanie ze spowiedzi do Wielkiego Czwartku.
Okazja do spowiedzi w niedzielę od godz. 1600 do 1900
LITURGIA KOŚCIOŁA
„...od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej
miłości. W dniu dzisiejszym obchodzimy pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy, gdzie miał On
spełnić Paschalną tajemnicę Męki i Zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką
wiarą i poboŜnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyŜa, dostąpili udziału
w zmartwychwstaniu i Ŝyciu.”
Z liturgii poświęcenia palm.
SYMBOL – Procesja z palmami, rusza do kościoła przy śpiewie pieśni o Chrystusie Królu. Procesja ta jest
wezwaniem do pójścia za Chrystusem i do wyjścia naprzeciw tajemnicy Paschalnej.
LITURGIA „KOŚCIOŁA DOMOWEGO”
Dobrze jest przygotować dla wszystkich gałązki palm, bazi. Palmami moŜna udekorować krzyŜe w
domu. Jeśli to moŜliwe, to po południu moŜna spędzić wspólny czas na słuchaniu Ewangelii (J 12,12-16)
oraz śpiewaniu pieśni o Chrystusie Królu. W modlitwie pomocna moŜe być Droga do nieba s. 286 n.

Droga KrzyŜowa ulicami miasta
w intencji obrony śycia
Wielki Poniedziałek, po Mszy wieczornej

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Wielki Poniedziałek – 25 marca 2013
J 12,1-11
630
Za †† rodziców Klarę i Emila, †† z rodziny, †† teściów Marię i Joachima i †† z pokrewieństwa
700 1. Za † męŜa Jana Nycza w 7. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
2. wolna intencja
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Tatiany Kuźmicz z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie
2. Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Rozalię i Zofię Sutor, Mirosława Warzechę i
†† pokrewieństwo z obu stron
Droga KrzyŜowa ulicami miasta z modlitwą w intencji Obrony śycia
Okazja do spowiedzi od godz. 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Wielki Wtorek – 26 marca 2013
J 13,21-33.36-38
630
Za †† męŜa Pawła, syna Joachima, brata Ernesta, siostrę Gertrudę, rodziców i teściów z obu
stron, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Julianna Friedrich, Geschwister Maria, Walter,
Anton, Gerard Krzikalla
900 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Felicji z okazji 70.
rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜą opiekę i zdrowie w całej rodzinie
2. wolna intencja
1300
NaboŜeństwo dla klas IV-V-VI SP 15
Za † Reginę Lucia oraz jej † wnuczkę Agnieszkę Lucia
1800
Okazja do spowiedzi od godz. 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Wielka Środa – 27 marca 2013
Mt 26,14-25
630 1. Za †† rodziców Edwarda i Matyldę, brata Konrada, za †† z rodziny Brachaczek i Schattke,
pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Helenę i Kazimierza i za †† z rodziny
700 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Paulinę i Emila Alker, brata Franciszka, siostrzenicę Kornelię
oraz za †† z rodziny Mucha i Biczkowski
2. wolna intencja
1200
NaboŜeństwo dla uczniów klas I-II-III SP 15
1800
Za † Antoniego Biły oraz za †† z rodziny
Okazja do spowiedzi od godz. 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000

WIELKI CZWARTEK – 28 MARCA 2013
930

J 13,1-15
Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa
W katedrze Opolskiej Msza Święta KrzyŜma z odnowieniem
przyrzeczeń kapłańskich i poświęceniem olejów świętych

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

1800 1. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 1. W intencji kapłanów naszej parafii, o nowe powołania
kapłańskie i zakonne oraz w intencji wspólnoty „Margaretka”
2. W intencji Parafian
3. W dniu urodzin córki Katarzyny o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
4. Za † mamę Ewę Bedryj w I rocznicę śmierci
5. Do BoŜej Opatrzności w intencji Franciszka z okazji 82. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
6. wolna intencja
Adoracja w Ciemnicy
2100
NaboŜeństwo Via Sanguinis
•
•

Wielkim Czwartkiem rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. To najwaŜniejsze obchody
liturgiczne w całym roku. Zachęcamy do licznego udziału w liturgii od Czwartku wieczora począwszy, kiedy to rozpoczyna się nasze świętowanie.
Górnicy i kolejarze, którzy pragną pełnić strać przy BoŜym Grobie proszeni są o krótkie spotkanie w
czwartek po Mszy wieczornej.
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W Wielki Czwartek w Opolskiej Katedrze o 9 odprawiana jest Msza KrzyŜma, w czasie której
święci się oleje święte. W naszym kościele o godz. 1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami.
Zapraszamy na wspólną adorację w Wielki Czwartek na godz. 2100 w ramach naboŜeństwa Via
Sanguinis (Drogi Krwi).
W Wielki Czwartek kancelaria nie będzie czynna.

Okazja do spowiedzi: od 600 do 900 oraz od 1400 do 1700
(od 730 z powodu Mszy Świętej KrzyŜma w Opolu będzie spowiedź tylko w jednym konfesjonale – od
strony wieŜy, natomiast od 900 nie będzie spowiedzi z powodu posługi w szpitalu)
LITURGIA KOŚCIOŁA
„Biskup kieruje pytanie do prezbiterów: Czy chcecie być wiernymi szafarzami tajemnic BoŜych przez
sprawowanie Eucharystii i innych czynności liturgicznych, wypełniając wiernie posługę Słowa BoŜego...
Następnie zwraca się do wiernych: Wy zaś, synowie najmilsi, módlcie się za waszych kapłanów, aŜeby
byli wiernymi sługami Chrystusa...”
Z liturgii Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze
SYMBOL
Eucharystia jest sakramentem jedności. Najpierw kapłani z całej diecezji gromadzą się wokół Biskupa
na mszy KrzyŜma. Wieczorem – rozpoczynając czas świętego Triduum Paschalnego – gromadzimy się n
Mszy Świętej koncelebrowanej we wspólnocie parafialnej. Oleje (KrzyŜma oraz olej chorych) poświęcone
przez Biskupa będą słuŜyły we wszystkich parafiach przez cały rok do udzielania sakramentu chrztu oraz
sakramentu namaszczenia chorych. To takŜe znak powszechności i jedności Kościoła.
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W intencjach modlitewnych dobrze jest okazać wdzięczność Bogu za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Zachęceni słowami Biskupa módlmy się równieŜ za kapłanów (np. DN str. 458). Zgodnie ze
staroŜytnym zwyczajem dobrze jest przedłuŜyć ucztę Eucharystyczną wspólną, domową tzw. Agapą (czyli
ucztą miłości). MoŜe to być wspólna kolacja po wieczornej Mszy Świętej. MoŜna wykorzystać pieśni Eucharystyczne oraz fragment J 13,1-15.

WIELKI PIĄTEK – 29 MARCA 2013
700
1500
1730
1800
2100
•
•
•
•
•
•
•

J 18,1-19,42
Pamiątka męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa
Obowiązuje post ścisły
Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
Droga KrzyŜowa w intencji rodzin naszej parafii
- rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia BoŜego
Gorzkie śale
Liturgia Męki Pańskiej
Adoracja przy BoŜym Grobie
Adoracja KrzyŜa z modlitwą w duchu Taize

W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. O godzinie 700
sprawowana będzie Liturgia Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań),
W godzinie śmierci Chrystusa, o godz. 1500, Droga KrzyŜowa. W
sposób szczególny zapraszamy męŜczyzn.
Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1800. Adoracja KrzyŜa
w czasie Liturgii Męki Pańskiej będzie dla wszystkich męŜczyzn, dla kobiet po Liturgii. Adoracja przy
BoŜym Grobie do godz. 2200.
Na godzinę 2100 zapraszamy na wspólna Adorację KrzyŜa z modlitwą kanonami z Taize.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. NaleŜy takŜe zachować atmosferę powagi i milczenia. Zaleca
się zachowanie postu od pokarmów mięsnych aŜ do Wigilii Paschalnej.
Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia trwa Nowenna do BoŜego Miłosierdzia. Od tego dnia
zapraszamy na wspólna modlitwę o godz. 1500.
W Wielki Piątek kancelaria nie będzie czynna.

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:
od 600 do 1700 (z przerwą od 1300 do 1400)
LITURGIA KOŚCIOŁA
„Oto drzewo KrzyŜa, na którym zawisło zbawienie świata. Święty BoŜe, święty mocny, święty a nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.”
Z liturgii Wielkiego Piątku
SYMBOL
KrzyŜ, dotychczas zasłonięty, zostaje na nowo ukazany wiernym. RozwaŜanie tajemnicy krzyŜa –
przez słuchanie Słowa BoŜego – skłania do adoracji. Dlatego w liturgii Wielkopiątkowej spotykamy liturgiczną postawę leŜącą. Jest to postawa wyjątkowa, spotykana jeszcze tylko w liturgii święceń. Postawa ta,
dając wiele do myślenia, skłania do powaŜnej refleksji nad znakiem krzyŜa, nad tajemnicą zbawienia.
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W tym dniu warto pomyśleć o czasie przeznaczonym na adorację Najświętszego Sakramentu przechowywanego w tzw. ciemnicy. W kościele są naboŜeństwa drogi krzyŜowej. MoŜna, zwłaszcza z osobami
chorymi, odprawić to naboŜeństwo w domu.

WIELKA SOBOTA – 30 MARCA 2013
700

1000
1500
2200

•
•
•
•
•
•

•

Łk 24,1-12
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
NaboŜeństwo dla dzieci przy BoŜym Grobie
Święcenie pokarmów od 1200 do 1600 co godzinę
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
Wigilia Paschalna z procesją Rezurekcyjną
1. W intencji Parafian
2. W intencji syna Marcina z okazji 18. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie oraz dary Ducha Świętego na czas nauki i dalszym Ŝyciu
3. Za †† rodziców Emilię i Bronisława Jeremicz, wszystkich †† z
rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
4. Do BoŜej Opatrzności w intencji Kazimiery z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem a
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
5. wolna intencja

W Wielką Sobotę Liturgia Godzin o godz. 700.
Przez cały dzień trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu przy BoŜym Grobie.
Dzieci zapraszamy na adorację w Wielką Sobotę na godz. 1000.
Poświęcenie pokarmów od godz. 1200 do 1600 co godzinę.
Poświęcenie pokarmów o 1500 połączone będzie z modlitwą do BoŜego Miłosierdzia.
Liturgię Wigilii Paschalnej sprawować będziemy wieczorem o godz. 2200 i zakończona będzie
procesją rezurekcyjną. Liturgia ta ma mieć charakter nocnego czuwania, dlatego zawiera więcej czytań, liturgię poświęcenia ognia i wody (prosimy przynieść świece, moŜna teŜ przynieść wodę). Będzie
moŜna za dobrowolną, drobną ofiarę (na Caritas) nabyć takŜe świeczki bezpośrednio przed liturgią. W
czasie tej liturgii udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami.
W nocy następuje zmiana czasu na letni!

Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:
od 600 do 1700 (z przerwą od 1300 do 1400)
LITURGIA KOŚCIOŁA
„O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc,
w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.”
Z Orędzia Wielkanocnego - Exultet
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Cisza – oto, co powinno wybrzmieć tego dnia w naszych świątyniach! Z wyjątkiem Liturgii Godzin
(tzw. Ciemnych Jutrzni) Kościół nie zna innego naboŜeństwa, nie sprawuje się Eucharystii, ołtarz pozostaje
obnaŜony. Tę ciszę i ciemność grobu przerwie światło poświęconego ognia – „światło Chrystusa”. JednakŜe
te obrzędy, sprawowane w sobotni wieczór naleŜą juŜ do Wigilii Paschalnej – rozpoczynają dzień Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna będąc modlitwą oczekiwania zawiera szczególnie duŜy wybór czytań
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W ciągu dnia poświęcamy odrobinę czasu na przygotowanie pokarmów do poświęcenia (w naszym
kościele do godz. 12 do 16). Zaplanujmy przede wszystkim czas na osobistą adorację przy BoŜym Grobie.
Odwiedzając kościół na poświęcenie pokarmów pamiętajmy o modlitewnym charakterze tego dnia.
Podobnie jak w uroczystość Narodzenia Pańskiego dobrze jest poprzedzić Wigilię Paschalną wspólną
rodzinną wigilią – skromną ucztą. Udając się do kościoła naleŜy zabrać ze sobą świecę (paschał rodzinny)
oraz wodę, która jako poświęcona pozostanie w domu. W domach wyeksponować moŜna świecę – paschał,
figurę (zdjęcie) Zmartwychwstałego.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 31 MARCA 2013
645
700
900
1030

1200
1330
1500
1730
1800

•
•
•

Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
Uwaga: następuje zmiana czasu na letni!
Procesja Wielkanocna
Za † Jana Kulę w I rocznicę śmierci
Do BoŜej Opatrzności w 35. rocznicę ślubu Joanny i Mirosława
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Krystyny Smołka, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
wolna intencja
Ślub: Aldona Honysz – Łukasz śołubak
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
Nieszpory niedzielne
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Pelagię Flak o wieczny odpoczynek oraz za wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† siostry Gizelę Niemiec i Irenę Wycisk, rodziców Jana i Annę Reichel, całe †† pokrewieństwo, za ††
Eugeniusza i Halinę Tabaczar, za †† Henryka Dąbka, Ŝonę Urszulę, pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące, za † Ŝonę Hildegardę, †† rodziców z obu stron, wszystkich †† z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wszystkim Parafianom i Gościom pragniemy Ŝyczyć obfitych łask Zmartwychwstałego Pana.
Niech przeŜywanie liturgii pomoŜe nam wszystkim w głębszym rozumieniu tajemnic Paschalnych.
W Niedzielę Zmartwychwstania proponujemy wyakcentować śniadanie wielkanocne. Było by dobrze, gdyby - na wzór Wigilii - było to wydarzenie rodzinne, połączone z modlitwą, odczytaniem
Ewangelii i składaniem Ŝyczeń.
Pierwsza Msza Święta będzie poprzedzona Rezurekcyjną Procesją Wielkanocną.

LITURGIA KOŚCIOŁA
„BoŜe, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy Ŝycia
wiecznego.”
Z kolekty Niedzieli Zmartwychwstania
SYMBOL
Obchody Wielkanocy rozpoczynają się czuwaniem nocnym – wspomnianą juŜ Wigilią Paschalną. To
czuwanie (łac. vigilare) jest cechą Ŝycia chrześcijańskiego. Czuwanie zakłada gotowość na spotkanie,
gotowość do podjęcia dzieła... CóŜ moŜe innego czynić Kościół, jak nie oczekiwać Zmartwychwstałego
rozwaŜając podstawowe prawdy Ewangelii – wyprowadzenie z niewoli grzechu i obdarowanie dziecięctwem BoŜym, które przynosi prawdziwą wolność? Liturgia słowa jest niezwykle bogata i przewiduje aŜ 7
czytań ze Starego Testamentu.

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
Centralnym punktem w rodzinnym świętowaniu winno być śniadanie wielkanocne. Na stole pojawia
się Paschał rodzinny, święcone.
Na początku, moŜna odczytać fragment Ewangelii Łukasza (24, 36-43), odśpiewać pieśń wielkanocną.
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 1 kwietnia 2013
Mt 28,8-15
700
Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Aliny w kolejną rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świę900
tego i opiekę Matki BoŜej dla Joanny w dniu urodzin
1030
W intencji Małgorzaty i Edwarda z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Joanna Maria Joszko, Kinga Aniela Kosteczka, Kaja Aleksandra Zielonka oraz rocznych dzieci: Karolina Magdalena Rumszewicz
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1800
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki BoŜej w intencji Stefana
Kluger w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie
Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 2 kwietnia 2013
J 20,11-18
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Alfreda Maniury z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
800
W języku niemieckim: Z okazji 75. rocznicy urodzin Magdaleny, z prośbą o opiekę Matki BoŜej
i zdrowie
900
W kolejna rocznicę ślubu GraŜyny i Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo w rodzinie
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego, Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Barbarę i Wojciecha Lechowicz, bratową Agnieszkę,
wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa w Oktawie Wielkanocy – 3 kwietnia 2013
Łk 24,13-35
630
Za † Waleskę Zając
700
Za † brata Grzegorza, †† rodziców Wiktorię i Alojzego
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1500
1800 1. Za † matkę ElŜbietę Czyszczon w 2. rocznicę śmierci, †† dziadków Annę i Maksymiliana
Pielczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Stefanię i Jana Rusin, siostry Stanisławę, Krystynę i Jadwigę oraz za †† z
pokrewieństwa
Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 4 kwietnia 2013
Łk 24,35-48
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Bronisławy Unton z
okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜe go
1700
Godzina Święta
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Za † Marię Świątek w 9. rocznicę śmierci, †† męŜa Edwarda, syna Janusza i rodziców z obu
stron
Piątek w Oktawie Wielkanocy – 5 kwietnia 2013
J 21,1-14
630
Za † kapłana Philippa Wollnik w dniu jego urodzin, † siostrę Marię, †† rodziców i rodzeństwo
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Sobota w Oktawie Wielkanocy – 6 kwietnia 2013
Mk 16,9-15
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Cecylii i Janusza Gajny z okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Gabriela z okazji 50. rocznicy urodzin
oraz Małgorzaty i Gabriela z okazji 22. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. W intencji Ireny i Zbigniewa w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia BoŜego – 7 kwietnia 2013 J 20,19-31
700
Za †† braci Antoniego Tarnowskiego i Piotra Mroczka oraz za †† z
rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Procesja Wielkanocna Za † siostrę Adelajdę Wagner, †† rodziców i
rodzeństwo
1030 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimiery z okazji 80. rocznicy
urodzin oraz dla całej rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej
Pomocy w intencji GraŜyny Kozioł z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200
Za †† rodziców Annę i Leona Pieniuta
1500
NaboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego
ok. 1530 (po naboŜeństwie) spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do spowiedzi i Komunii Świętej
oraz z ich rodzicami – błogosławieństwo i przekazanie modlitewników „Droga do Nieba”
1730
Nieszpory niedzielne
Za † Helenę w 5. rocznicę śmierci, †† teściów, rodziców oraz o BoŜe błogosławieństwo i
1800
zdrowie dla ojca Jana
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Przez cały tydzień od poniedziałku 1 kwietnia trwa Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego. Zachęcamy w tych dniach do częstszego uczestnictwa we Mszach Świętych. Przypominamy, Ŝe trwa nowenna do BoŜego Miłosierdzia (codziennie o 1500).
W piątek, 5 kwietnia, z racji Oktawy nie obowiązuje post.
NajbliŜsze spotkanie klubu Seniora będzie 9 kwietnia.
3 kwietnia odbędzie się pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
4 kwietnia w parafii w Studziennej o 1900 z udziałem wszystkich kapłanów naszego dekanatu odbędzie
się Konwent Wielkanocny. Tego dnia (czwartek) wieczorem nie będzie czynna kancelaria parafialna.
W niedzielę 7 kwietnia zapraszamy dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej wraz
z rodzicami na naboŜeństwo do BoŜego Miłosierdzia. Po naboŜeństwie spotkanie. Będzie moŜliwość nabycia modlitewników „Droga do Nieba”. Przypominamy o konieczności doniesienia aktów
chrztu dzieci, które były ochrzczone poza naszą parafią.
Kolekta z niedzieli palmowej przeznaczona jest na budowę obiektów kurialnych i konserwację zabytków, z pierwszego dnia świąt przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii i świąteczny wystrój kościoła; z drugiego dnia świąt na KUL, z BoŜego Grobu na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej, natomiast z niedzieli Miłosierdzia BoŜego na Caritas Diecezjalny.
Za wszystkie ofiary i prace oraz przygotowanie kościoła do świąt składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Caritas dziękuje takŜe za dary złoŜone na rzecz rodzin potrzebujących.
Osoby rozliczające się w tych dniach z Urzędem Skarbowym, jeśli to moŜliwe, mogą swoim 1%
wspomóc młoda mieszkankę Raciborza Joannę Ogierman. KRS fundacji: 0000083356.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
–
www.nspjraciborz.pl
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;
nspj.raciborz@gmail.com
dobrowolna ofiara przeznaczona na Duszpasterstwo młodzieŜy

