gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 10/2014 (526) 9 marca 2014 r.

I Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Mateusza (4,1-11)
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu
głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem
BoŜym, powiedz, Ŝeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu
odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem Ŝyje człowiek, lecz kaŜdym
słowem, które pochodzi z ust BoŜych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na naroŜniku
świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem BoŜym, rzuć się w dół, jest przecieŜ napisane: Aniołom swoim
rozkaŜe o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu
Jezus: Ale jest napisane takŜe: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go
diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie!
Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słuŜyć będziesz.
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”
Ojcze nasz… nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie – wołamy w modlitwie Pańskiej. Te słowa najmocniej wyraŜają sens tej walki, której świadkami
jesteśmy w dzisiejszej ewangelii. W moim odczuciu ta scena naleŜy do najwaŜniejszych wydarzeń w
Ŝyciu Jezusa. Dochodzi do konfrontacji ludzkiego
myślenia Jezusa z BoŜym myśleniem. Jezus będąc
juŜ w pewnym sensie osłabiony 40-dniowym przebywaniem na pustyni jest poddany trzem pokusom,
które miały zaspokoić jego podstawowe potrzeby:
głodu, dostatku materialnego i uznania.
Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób Jezus walczy – nie opiera się na swoich siłach, ale na Ojcu i
Jego słowie. Jest to konkretna wskazówka dla kaŜdego z nas. Warto w tym miejscu zobaczyć swoją
walkę z pokusą. Na kim opieram się w czasie pokusy? Zobacz, Ŝe Jezus nie podejmuje walki kiedy jest
w pełni sił, ale gdy jest wycieńczony fizycznie i
psychicznie – czyli doświadcza tego stanu, w jakim
my się często znajdujemy. Ta scena walki pojawia
się jeszcze raz na kartach ewangelii w czasie modlitwy Jezusa w Ogrójcu, kiedy to Jezus woła „Ojcze
mój, jeśli to moŜliwe, niech Mnie ominie ten kielich. WszakŜe nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się
stanie!” (Mt 26,39). Podobny motyw walki znaj-

dziemy równieŜ w scenie walki króla Dawida z
Goliatem. Dawid wypowiada bardzo waŜne zdanie:
„Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym noŜem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.”
(1Sm 17,45).
KaŜdy z nas nosi w sobie takiego Goliata, który wydaje się większy i silniejszy: jest nim grzech,
słabość. MoŜemy z nim walczyć opierając się tylko
na ludzkiej sile, polegając na sobie, albo jak Dawid
wzywając imienia BoŜego.
Niech zatem ta dzisiejsza ewangelia o walce duchowej Jezusa, stanie się dla nas motorem do walki z
pokusami i grzechem, który nas dotyka i osłabia.
Przykład Jezusa, czy króla Dawida pokazuje, Ŝe
nasze zwycięstwo jest w Bogu. Jak zatem walczyć?
Ewangelia odczytywana w Środę Popielcową, wskazuje potrójną drogę, walki z pokusami: post, modlitwa jałmuŜna. Są one niejako antidotum na pokusy,
którym podlegamy. Prośmy zatem Boga o siłę:
BoŜe Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym, proszę Cię: dodaj mi sił, bym podjął
walkę ze swoim grzechem, bym przez ten czas
Wielkiego Postu przemienił i nawrócił swoje serce
do Ciebie. Amen.
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Źródło - gazetka

Poniedziałek – 10 marca 2014
Mt 25,31-46
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, rodzeństwo Stuka i Rak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Za †† rodziców Teodora i Edeltraudę Kołodziej, siostrę Renatę i ojca Edmunda Lizaka
900
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Za † męŜa Tadeusza Szembela w 4. rocznicę śmierci, jego †† rodziców Katarzynę i Jana, oraz
braci
2. Za † męŜa Edwarda, †† rodziców z obu stron
1900
Nauka dla Rodzin
Wtorek – 11 marca 2014
Mt 6,7-15
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE
Za † Józefa oraz za †† z rodziny Zapart, Pałka, Urban i Stryjewski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
630
800
W języku niemieckim: Für † Zygfryd Kalus am 9. Jahrestag des Todes, †† aus der Familie
Kalus und Bulenda
900
Za †† rodziców Franciszkę i Józefa Datta, Jadwigę i Alojzego Drygalskich oraz za † syna Jana
Drygalskiego o wieczny odpoczynek, Ŝeby Pan Bóg przyjął ich do swego Królestwa
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Za †† Władysławę i Stanisława Węgrzyniak oraz za †† z pokrewieństwa
2. Za † ojca Stanisława Tarnowskiego w 1. rocznicę śmierci, †† Ŝonę Anielę, syna Antoniego w
15. rocznicę śmierci
1900
Nauka dla młodzieŜy (dla klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów)
Środa – 12 marca 2014
Łk 11,29-32
ZAKOŃCZENIE WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
630
Za † mamę Jadwigę oraz za †† z rodziny
Za † męŜa Zdzisława Sznurę w 6. rocznicę śmierci i †† z rodziny Sznura i Garstka
900
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Za † mamę Lidię Petryszak w 7. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † matkę Annę w 7. rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, męŜa Kazimierza, brata Władysława, teściów Marię i Józefa
1900
Misterium
Czwartek – 13 marca 2014
Mt 7,7-12
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława w 5. rocznicę śmierci
700
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
z okazji 85. rocznicy urodzin
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. Za † ojca Edwarda w 3. r. śmierci, †† rodziców Bronisławę i Ludwika oraz za †† z rodziny
2. Za †† mamę Józefę, ojca Jana, brata Władysława, siostrę Janinę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 14 marca 2014
Mt 5,20-26
630
Za † Ŝonę Józefę Chmielecką w 2. rocznicę śmierci, †† siostry Annę i Józefę oraz za †† rodziców Jana i Bronisławę Chmieleckich
900
Za † ojca Aleksandra śebrowskiego w 24. rocznicę śmierci, †† brata Romualda, dziadków
Jana i Barbarę, Michalinę i Józefa
Droga KrzyŜowa
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zygfryda z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za †† rodziców i rodzeństwo, †† teściów i rodzeństwo
2. Za † męŜa Jerzego w 9. rocznicę śmierci i †† rodziców
Droga KrzyŜowa
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taizé
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Sobota – 15 marca 2014
Mt 5,43-48
630
Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta i dusze w czyśćcu
cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i
zdrowie dla Gerarda z okazji urodzin
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Marię i Henryka Mucha, dziadków, †† z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † Stefana Nowakowskiego,
rodziców Marię i Józefa śukowskich, Gertrudę i Józefa Nowakowskich, Mariana i Irenę JeŜyk, szwagra Jana Majera, za dusze w czyśćcu cierpiące, za † Adelajdę Moskwa, jej męŜa
Antoniego i trzech braci, za † Lidię Kłosek (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 69 i znajomych),
za † Ŝonę, mamę i babcię Annę Kaniuch (w 30. dzień), †† Jadwigę Stuka i Józefę Paszek w
rocznicę śmierci, za †† rodziców, męŜa, córkę i całe pokrewieństwo z rodziny Trusielewicz, za †
Bolesławę Dydyńską (w 30. dzień), za †† z rodziny Trompeta, Brejdak i Skiba, za † tatę Józefa
Maścibrodę (w 30. dzień), †† teściów Katarzynę i Jana Krakowczyk, za † ojca Józefa Krzeszewskiego o zbawienie duszy, za †† Annę i Mariana Błaszkiewiczów, za † Stanisława Stachowicza w 5. rocznicę śmierci oraz za †† braci Mariana i Zygmunta, za † ElŜbietę Kolada (w 30.
dzień), do Miłosierdzia BoŜego za † Teresę Koterba i † męŜa Stanisława, za †† Mariana Bubaka, Annę, Mikołaja, Adolfa Romaniszyn, Rafała Iksala, za † Alojzego Kojzara w 1. rocznicę
śmierci, za † Feliksę Zygar – Cisowską w 1. rocznicę śmierci, za † Walerię Wadowską w rocznicę śmierci, †† z rodziny Wadowskich, Marię i Michała Kurasz, Franciszka Rydzio
II Niedziela Wielkiego Postu – 16 marca 2014
Rdz 12,1-4; 2 Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
700
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w pewnej intencji z okazji urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Antoniny z okazji 80. rocznicy urodzin, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Cecylii w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1530
RóŜaniec za młode pokolenie
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1715
1800
Za † Ŝonę, matkę, babcię Cecylię Lenczyk w 1. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo na czas rekolekcji
•

•

•
•
•
•
•
•
•

I niedzielą Wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcje parafialne. O poprowadzenie nas w czasie
rekolekcji prosimy O. Tomasza Nowaka oraz dk. Tomasza Samulnika z zakonu Ojców Dominikanów.
Wszystkich zaś Parafian zachęcamy do wykorzystania tego szczególnego czasu. W sposób szczególny
zapraszamy tych, którzy zazwyczaj nie uczestniczą w tego typu spotkaniach.
W związku z rekolekcjami zapraszamy dziś na 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym (wcześniej o 1645 RóŜaniec). Do środy Msze Święte z naukami będą o 630, 900 oraz 1800. Intencje Mszalne
przyjęte na godz. 700 będą odprawione o 900 (jeśli ta zmiana nie odpowiada to prosimy o kontakt). Ponadto zapraszamy na Adorację i Koronkę o 1500 oraz na nauki dla rodzin (w poniedziałek o 1900)
oraz dla młodzieŜy (we wtorek o 1900; na to spotkanie zapraszamy równieŜ młodzieŜ gimnazjalną –
kandydatów do bierzmowania). Szczegółowy plan drukujemy w gazetce.
We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez
wspólnotę Chemin Neuf (Nowa Droga).
Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.
MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo – modlitwę w duchu Taizé w piątek o godz. 1900.
W sobotę od godz. 2000 w kościele św. Mikołaja Wielkopostne czuwanie dla młodzieŜy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1530 RóŜaniec Fatimski.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; na zakończenie rekolekcji kolekta na
potrzeby zakonu Ojców Dominikanów.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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Źródło - gazetka
Tomasz Nowak OP
Tomasz Samulnik OP

PLAN REKOLEKCJI: „OTO SYN TWÓJ”
Sobota, 8 marca 2014.
Rozpoczęcie rekolekcji na Mszy Świętej o 1800
oraz WIELBIENIE z Maryją przed Najświętszym Sakramentem
- w intencji błogosławionych owoców rekolekcji.
Niedziela, 9 marca 2014.
Nauki rekolekcyjne na kaŜdej Mszy Świętej o godz. 700, 900, 1030, 1200, 1800.
1715 – Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek, 10 marca 2014.
630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1900 – Nauka dla rodzin
Wtorek, 11 marca 2014.
630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
1900 – Nauka dla młodzieŜy
Środa, 12 marca 2014.
630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1900 – Misterium
Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty w czasie trwania rekolekcji
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 oraz 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;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

