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II Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Mateusza (17,1-9) 
 
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę 
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali MojŜesz i 
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, Ŝe 
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
MojŜesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 
ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchaj-
cie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliŜył się do nich, dotknął ich i 
rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aŜ Syn Człowie-
czy zmartwychwstanie.” 
 

Góra Tabor, góra tajemnicy, góra prawdy. W 
drugą niedzielę Wielkiego Postu Jezus wyprowadza 
nas na wielką górę, aby uczynić cud przemiany. 
Czy owo wydarzenie dotyczyło tylko Jezusa? Z 
relacji ewangelisty Mateusza wynika, Ŝe z Jezusem 
poszli jeszcze trzej uczniowie, którzy stali się 
świadkami całego wydarzenia. To są ci sami, któ-
rzy z czasem stali się filarami Kościoła: Piotr – 
Opoka, który stanął na czele Kościoła; Jakub – 
który jako pierwszy z Apostołów oddał swoje Ŝycie 
oraz Jan – umiłowany uczeń i jedyny z uczniów, 
który umarł śmiercią naturalną. 

Wydawać się moŜe, Ŝe to wydarzenie jest jed-
nym z waŜniejszych momentów w Ŝyciu owych 
uczniów, pozwoliło im doświadczyć bóstwa Jezusa, 
utwierdzić ich w wierze. Przez to wydarzenie Jezus 
równieŜ, pokazuje gdzie dokonuje się przemiana 
człowieka. Z lektury tekstu wynika równieŜ, Ŝe ten 
moment był tez czymś bardzo przeraŜającym dla 
samych uczniów. Nie był to wynik strachu przed 
Bogiem, ale strach przed „nowym teraz”… 

Oto uczniowie odkrywają nowe oblicze Boga. 
ZauwaŜmy, Ŝe w tym obrazie pojawia się podobny 
schemat jak na górze Synaj, gdy MojŜesz odbierał 
Dekalog. Wtedy Bóg objawia się w dymie, błyska-

wicach, grzmotach wywołując strach pośród ludu 
(zob. Wj 19,16). Uczniowie zaś doświadczyli Boga 
pełnego miłości. Zatem całe to wydarzenie nie tyle 
dotyczyło samego Jezusa, co pomogło zmienić 
patrzenie uczniów na Boga. 

Chrystus dzisiaj zaprasza na Górę Tabor rów-
nieŜ i Ciebie. Wyjdź zatem ze swojego bezpieczne-
go domu – jak Abram w dzisiejszym pierwszym 
czytaniu. Zmierz się z tym, co cię przerasta: z grze-
chem, słabością, trudnościami. I oddaj to Panu. 
Pozwól, aby On to przemienił, pozwól, aby prze-
mienił i twoje Ŝycie. 

Warto teŜ abyś się dzisiaj zastanowił jakie jest 
twoje patrzenie na Boga? Czy widzisz w nim groź-
nego sędziego, sieczącego rózgą, groŜąc przy tym 
palcem? A moŜe Boga, który jak ojciec czasem 
stanowczo i dosadnie, ale z miłością wskazuje ci 
drogę? Niech ten czas Wielkiego Postu będzie taki 
czasem wychodzenia na góry wysoką. Czasem 
pokonywania swojego lęku, sposobu patrzenia na 
rzeczywistość.  

Panie Jezu, przemień moje serce, przemień 
moje patrzenie na rzeczywistość. Pozwól mi do-
świadczyć Twojej miłości. Daj mi doświadczyć, Ŝe 
jesteś moim Ojcem. Amen
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Poniedziałek – 17 marca 2014        Łk 6,36-38 
   630   W dniu urodzin GraŜyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę 

Matki Boskiej i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   700   W intencji Józefa Dradracha z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Jana Marcinka w 5. rocznicę śmierci, †† syna Franciszka, rodziców z obu 

stron, szwagra Alojzego i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † ojca Edwarda Sowę w 18. rocznicę śmierci, †† matkę Władysławę, brata Stanisława, 

teściów Janinę i Zygmunta oraz dziadków z obu stron 
Wtorek – 18 marca 2014        Mt 23,1-12 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden und Bitte um weite-

ren Schutz und Segen für Michael Komorek zum 50. Geburtstag 
   900   Za † Stanisława w kolejną rocznicę śmierci, †† brata Józefa i ich rodziców 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Pawła Świętek, †† rodziców Józefa i Jadwigę Kusidło, teściów Jana i Gertru-

dę Świętek oraz szwagra Józefa Seiferta 
   2. Za † Julię Kwok (od sąsiadów z ulicy Polnej 10) 
Środa – 19 marca 2014 – św. Józefa, Oblubieńca NMP    Mt 1,16.18-21.24 
   630   Za † ojca Józefa Mroczka, † syna Piotra i †† z rodziny 
   700   Za †† Marię Biłka w 5. rocznicę śmierci, jej męŜa Franciszka, siostry Krystynę i Jadwigę 
 1730   NaboŜeństwo ku czci św. Józefa 
 1800 1. W intencji ojców i męŜczyzn naszej parafii 
    2. Za †† rodziców Paulinę i Józefa Gawliczek 
Czwartek – 20 marca 2014        Łk 16,19-31 
   630   Za † Józefa Karapudę w 2. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Janusza z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za †† dziadków Emilię i Franciszka Janiszewskich oraz Franciszkę i Franciszka Muzia 
   2. Za † Ŝonę Kazimierę Kaproń, †† braci i rodziców z obu stron 
Piątek – 21 marca 2014         Mt 21,33-43.45-46 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Rozalię i Zygmunta Kościelskich, Joannę i Jana 

Szczyrbowskich, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Edwarda z okazji 75. 

rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
      Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za † ojca Antoniego Mączkę z okazji urodzin, za † matkę Eugenię 
   2. Za †† rodziców Teresę i Józefa Lech 
      Droga KrzyŜowa 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa  
Sobota – 22 marca 2014         Łk 15,1-3.11-32 
   630   Za †† Janinę i Józefa Rai, Walentego i Zofię Solich 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 70. rocznicy 
urodzin 

 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Mariana Stoińskiego w 6. rocznicę śmierci, †† z pokrewień-

stwa z obu stron oraz o BoŜe błogosławieństwo dla Ŝyjącej rodziny 
   2. Za † Józefa Komstę (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 50) 
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III Niedziela Wielkiego Postu – 23 marca 2014   Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za † Jozefa Garbasa 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† rodziców Bolesława i Pawła, †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1030    W intencji Joanny z okazji 40. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin Krzysztofa, z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1645    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    W intencji rodziców z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo, zdrowie, opiekę i miłość w rodzinie 
W tym tygodniu modlimy się: o pokojowe rozwiązanie konfliktów 
 
• Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, więc dobry czas na rewizję sposobu przeŜywania tego czasu. 

Minęło juŜ półtora tygodnia, więc widzimy w jaki sposób przeŜywamy ten czas. Przed nami kolejne 
tygodnie, które moŜemy ukształtować. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1530 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na 
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora. 
• W środę przypada święto św. Józefa Oblubieńca NMP. O 

1730 zapraszamy na naboŜeństwo oraz na wieczorna Mszę 
Świętą w intencji ojców i męŜczyzn naszej parafii. Przy 
okazji przypominamy o działaniu i zapraszamy do uczest-
nictwa w Bractwie św. Józefa. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazare-
tańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. 

• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O 1730 RóŜaniec. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W piątek po Mszy o 900 oraz po wieczornej Mszy zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie przygotowujące do Światowych Dni MłodzieŜy 

w piątek o godz. 1900.  
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• Dziękujemy ojcom z zakonu Ojców Dominikanów za poprowadzenie rekolekcji, wszystkim zaś za 

uczestnictwo. Nauki są dostępne na stronie internetowej. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na budowę 

obiektów diecezjalnych. Dziś teŜ przed kościołem zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu ul. Grzonki 1 (w budynku DPS ”Złota Jesień”) prowa-
dzi nabór uczestników do dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (z 
upośledzeniem umysłowym). Konsultacje w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.00-15.00. Informacja telefoniczna – 32 415 31 36 wew.316 

 
 

Niedziela po 2030 
DMRaciborz@gmail.com 

facebook.com/NaZawszeMlodzi 
 



4 Źródło - gazetka 
 

ORĘDZIE  OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU  
  

2. Nasze świadectwo  
Moglibyśmy pomyśleć, Ŝe taka „droga” ubóstwa 

była odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy 
przychodzimy po Nim, moŜemy zbawić świat od-
powiednimi środkami ludzkimi. Tak nie jest. W 
kaŜdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i 
świat poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się 
ubogi w sakramentach, w Słowie i w swoim Ko-
ściele, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga 
nie moŜe się udzielać poprzez nasze bogactwo, ale 
zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo, osobiste 
i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha Chrystusa.  

Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako 
chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać 
róŜne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, doty-
kać ich dłonią, brać je na swoje barki i starać się je 
łagodzić przez konkretne działania. Nędza to nie to 
samo co ubóstwo; nędza to ubóstwo bez wiary w 
przyszłość, bez solidarności, bez nadziei. MoŜemy 
wyróŜnić trzy typy nędzy. Są to: nędza materialna, 
nędza moralna i nędza duchowa. Nędza materialna 
to ta, którą potocznie nazywa się biedą, i która 
dotyka osoby Ŝyjące w warunkach niegodnych 
ludzkich istot, pozbawione podstawowych praw i 
dóbr pierwszej potrzeby, takich jak Ŝywność, woda, 
higiena, praca, szanse na rozwój i postęp kulturo-
wy. W obliczu takiej nędzy Kościół spieszy ze swoją 
posługą, ze swoją diakonią, by zaspokajać potrzeby i 
leczyć rany oszpecające oblicze ludzkości. W ubo-
gich i w ostatnich widzimy bowiem oblicze Chrystu-
sa; miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chry-
stusa i Jemu słuŜymy. Nasze działanie zmierza takŜe 
do tego, aby na świecie przestano deptać ludzką 
godność, by zaniechano dyskryminacji i naduŜyć, 
które w wielu przypadkach leŜą u Ŝródeł nędzy. 
Kiedy władza, luksus i pieniądz urastają do rangi 
idoli, stawia się je ponad nakazem sprawiedliwego 
podziału zasobów. Trzeba zatem, aby ludzkie su-
mienia nawróciły się na drogę sprawiedliwości, 
równości, powściągliwości i dzielenia się dobrami. 

Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która 
czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. 
IleŜ rodzin Ŝyje w udręce, bo niektórzy ich człon-
kowie – często młodzi – popadli w niewolę alkoho-
lu, narkotyków, hazardu czy pornografii! IluŜ ludzi 
zagubiło sens Ŝycia, pozbawionych zostało per-
spektyw na przyszłość, utraciło nadzieję! I iluŜ 
ludzi zostało wepchniętych w taką nędzę przez 
niesprawiedliwość społeczną, przez brak pracy, 
odbierający godność, jaką cieszy się Ŝywiciel ro-
dziny, przez brak równości w zakresie prawa do 
wykształcenia i do ochrony zdrowia. Takie przy-
padki nędzy moralnej moŜna słusznie nazwać za-
czątkiem samobójstwa. Ta postać nędzy, prowadzą-

ca takŜe do ruiny ekonomicznej, wiąŜe się zawsze z 
nędzą duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się 
od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli sądzimy, Ŝe 
nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga 
do nas rękę, bo wydaje się nam, Ŝe jesteśmy samo-
wystarczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klę-
ski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala. 

Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę du-
chową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we 
wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o 
tym, Ŝe popełnione zło moŜe zostać wybaczone, Ŝe 
Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas 
za darmo i zawsze, Ŝe zostaliśmy stworzeni dla 
komunii i dla Ŝycia wiecznego. Bóg wzywa nas, 
byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o 
miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać radości, 
jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie się 
skarbem, który został nam powierzony, aby pocie-
szać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i 
siostrom pogrąŜonym w mroku. Trzeba iść śladem 
Jezusa, który wychodził naprzeciw ubogim i grzesz-
nikom niczym pasterz szukający zaginionej owcy, 
wychodził do nich przepełniony miłością. Zjedno-
czeni z Nim, moŜemy odwaŜnie otwierać nowe 
drogi ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji. 

Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wiel-
kiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść 
wszystkim, którzy Ŝyją w nędzy materialnej, mo-
ralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu 
Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosier-
nego, gotowego przygarnąć w Chrystusie kaŜdego 
człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mie-
rze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który 
stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. 
Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, 
jeśli się zastanowimy, czego moŜemy się pozbawić, 
aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubó-
stwem. Nie zapominajmy, Ŝe prawdziwe ubóstwo 
boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie 
miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność 
jałmuŜna, która nie boli. 

Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby 
ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, 
którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 
6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach, 
niech umacnia w nas wraŜliwość na ludzką nędzę i 
poczucie odpowiedzialności, abyśmy stawali się 
miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia. W tej 
intencji będę się modlił, aby kaŜdy wierzący i kaŜ-
da społeczność kościelna mogli owocnie przeŜyć 
czas Wielkiego Postu, proszę was teŜ o modlitwę 
za mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, a Matka 
BoŜa ma was w swojej opiece. 

 Ojciec Święty Franciszek, Watykan, 26 XII 2013 


