gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 12/2014 (528) 23 marca 2014 r.

III Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Jana (17,1-9)
„Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego... Zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam
kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi
pić! (…)Na to rzekła do Niego Samarytanka: JakŜeŜ Ty będąc śydem,
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? śydzi bowiem z
Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar BoŜy i
/wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody Ŝywej.
Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. SkądŜe więc weźmiesz
wody Ŝywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba...? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus:
KaŜdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku Ŝyciu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym juŜ nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać…”
„Daj nam wody do picia!”, mówił rozgniewany
lud na pustyni. MojŜesz na rozkaz BoŜy uderzył w
skałę i wypłynęła woda w obfitości, „Tą skałą był
Chrystus”, twierdzi św. Paweł; była ona obrazem
Mesjasza mającego się stać źródłem wody nie materialnej, lecz duchowej; „wody Ŝywej”, danej nie
jednemu narodowi, lecz wszystkim narodom.
Ewangelia Jana przedstawia tę rzeczywistość
bardzo wyraźnie. Samarytanka sądząc, Ŝe zadrwiono
z niej, kiedy Jezus siedząc przy studni powiedział:
„Gdybyś znała dar BoŜy i wiedziała, kim jest, ten kto
ci mówi: «Daj mi się napić”, prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody Ŝywej”, zaczyna dyskutować z
Panem. On jednak twierdzi z powagą: „Kto będzie
pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim
źródłem wody wytryskającej ku Ŝyciu wiecznemu”.
Kto otrzyma tę wodę, będzie posiadał w sobie trwały
zarodek Ŝycia wiecznego, łaskę uświęcającą, której
Chrystus udziela wszystkim wierzącym w Niego. W
Nim czerpie się przede wszystkim przez chrzest,
który posługuje się wodą jako znakiem sakramentalnym. Aby poić się tą wodą Ŝywą i oŜywiającą, trzeba
wierzyć. Jezus istotnie przedłuŜa swoją rozmowę z
niewiastą, aby doprowadzić ją do wiary. Ona zaś, z

początku nieufna, powraca wreszcie do miasta z
entuzjazmem, by głosić Mesjasza. Chrzest i wiara są
to dwa dary ściśle złączone: kto wierzy, moŜe być
ochrzczony; a chrzest wlewa wiarę. Chrzest zanurza
człowieka w wodzie Ŝywej, wypływającej z przebitego Serca Chrystusa; w wodzie oczyszczającej,
gaszącej pragnienie, oŜywiającej. Ona w sercu wierzącego staje się „źródłem tryskającym”, które gwałtownie bije w górę aŜ do Ŝycia wiecznego i do niego
prowadzi.
Św. Paweł mówiąc o wierze i łasce, które dają
człowiekowi nadzieję wspólnoty Ŝycia wiecznego z
Bogiem, przedstawia najpewniejszą rękojmię: „Nadzieja zawieść nie moŜe, poniewaŜ miłość BoŜa
rozlana jest w sercach naszych” (Rz 5, 5). Łaska,
uczestnictwo w naturze BoŜej nie da się oddzielić od
miłości Boga, która jest istotą Jego bytu i Ŝycia.
Miłość ta, rozlana przez łaskę chrztu, nie jest oderwana, lecz konkretna. Zanurza wierzącego w nurt
tej miłości nieskończonej, która skłoniła Chrystusa
do śmierci za grzeszników. Chrześcijanin, aby odpłacić za taką miłość, nie moŜe uczynić nic innego,
jak dać się opanować i przemienić łasce i miłości aŜ
do upodobnienia się do Chrystusa ukrzyŜowanego.
O. Gabriel, karmelita
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Poniedziałek – 24 marca 2014
Łk 4,24-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Trompeta, †† rodziców Albinę i Józefa
Kłosek, †† rodzeństwo, dziadków, syna Arnolda Trompeta i całe †† pokrewieństwo
Za † Franciszkę Karaszkiewicz w 1. rocznicę śmierci i † męŜa Jerzego
700
1800 1. Za † ojca i teścia Eugeniusza Jędrusiaka, †† dziadków i †† z rodziny
2. Za †† męŜa Józefa śylaka w 17. rocznicę śmierci, córkę Barbarę, rodziców z obu stron, Halinę
i Władysława Micek i †† z rodziny
Wtorek – 25 marca 2014 – Zwiastowanie Pańskie
Łk 1,26-38
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Alberta Bajera w dniu jego urodzin, † Józefę Bajer oraz za †
męŜa Adolfa Sekułę
800
W języku niemieckim: Za † Annę Solich
900
Za † męŜa Jana oraz za †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Szkolna: W dniu urodzin matki Tatiany Kuźmicz o zdrowie i potrzebne łaski na dalszą drogę Ŝycia
1630
1800
Za †† męŜa Bronisława Woronowskiego, syna Krzysztofa, brata Jana oraz rodziców z obu stron
Środa – 26 marca 2014
Mt 5,17-19
630
Za † męŜa Gerarda Czepelka w 20. r. śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo Czepelka i Juretko
700
Za †† rodziców Annę i Stanisława Piotrowskich, Helenę i Rudolfa Kaletka, brata Maksymiliana, kuzyna Michała oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † Marię Jadczyk (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9)
2. Za † Karola Butyńskiego o spokój duszy
Czwartek – 27 marca 2014
Łk 11,14-23
630
Za †† rodziców Helenę i Kazimierza, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† rodziców Edwarda i Matyldę, brata Konrada, †† z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† matkę Wiktorię Piasecką, ojca Jana i rodziców Zofię i Karola Zgrzędek
2. Za †† rodziców Wojciecha i Jadwigę Hazuka, dziadków Józefa i Marię oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 28 marca 2014
Mk 12,28-34
630
Za † Antoniego Bily i wszystkich †† z rodziny
900
Za †† rodziców Jana i Agatę Sowa, ojca Szczepana, siostrę ElŜbietę, Jana, Stanisława i Anielę
Kwaśników, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Droga KrzyŜowa
1800 1. Za † Reginę Lucia i jej † wnuczkę Agnieszkę Lucia
2. Za † matkę Stanisławę Rzeźnicką, †† dziadków Wiktorię i Władysława Pelc oraz Janinę i Jana
Rzeźniczak
Droga KrzyŜowa
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 29 marca 2014
Łk 18,9-14
630
Za † męŜa Henryka w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † Waleskę Zając
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † ojca Alfreda Kalabis w rocznicę urodzin, †† pokrewieństwo i dusze
w czyśćcu cierpiące
2. Za † Annę Nowak w 1. rocznicę śmierci
Czuwanie dla dorosłych i rodziców (konferencja, Adoracja, spowiedź)
1900
IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) – 30 marca 2014
1 Sm 16, 1.6-7.10-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41
700
Za † męŜa Jana Kulę w 2. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa Krzysztofa Durlaka w 1. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, zięcia
Adama oraz szwagra Jacka
W intencji rocznych dzieci: Lena Polak – Lukaszek, Amanda Rolnik, Wojciech Pytlik, Szy1030
mon Król, Franciszek Borek, Iga Cichoń oraz w intencji Adama z okazji 7. rocznicy urodzin
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Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji rodziców Haliny i Janusza z okazji 55. rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1600
NaboŜeństwo z poświęceniem modlitewników „Droga do Nieba” dla dzieci komunijnych i ich
rodziców.
1645
RóŜaniec
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za †† rodziców Romana i Annę Rasek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o poszanowanie ludzkiego Ŝycia
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową 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.
We wtorek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego a zarazem Dzień Świętości śycia. To
jedno z waŜniejszych świąt; zachęcamy do uczestnictwa we Mszy Świętej 630, 900, 1630 i 1800 z błogosławieństwem Matek oczekujących potomstwa. Podobnie jak w ubiegłych latach zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennej, krótkiej modlitwie kaŜdego
dnia przez 9 miesięcy w intencji konkretnego dziecka, którego Ŝycie jest zagroŜone. Deklaracje moŜna
odebrać dziś u ministrantów i złoŜyć w czasie Mszy we wtorek.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Mszy szkolnej w czwartek nie będzie. Dzieci zapraszamy we wtorek na 1630. W tym tygodniu nie
będzie spotkań w salkach, natomiast w przyszłą niedzielę o godz. 1600 naboŜeństwo dla dzieci komunijnych i ich rodziców z poświęceniem modlitewników.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.
W tym tygodniu odbędą się spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania z klas I i II.
Bierzmowanie w tym roku w naszej parafii będzie 14 maja (środa) o godz. 1600.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
W sobotę zapraszamy wszystkich dorosłych, rodziców na comiesięczne czuwanie w intencji rodzin.
Po Mszy wieczornej konferencja, Adoracja prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretańskich i okazja
do spowiedzi.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
W Niedzielę Palmową w ramach Światowego Dnia MłodzieŜy odbędzie się spotkanie w Opolu.
Zachęcamy juŜ teraz całą młodzieŜ do uczestnictwa. Natomiast poszukujemy chętnych liderów i wolontariuszy z grona młodzieŜy. Dla nich odbędzie się dwudniowe spotkanie. Szczegóły u księŜy.
Od 11 do 13 kwietnia w Nysie odbędą się rekolekcje „Spotkania MałŜeńskie” - weekend, w czasie
którego moŜna przeŜyć głębokie spotkanie z samym sobą, ze współmałŜonkiem, z Bogiem. Zgłoszenia
i informacje: tel. 503 629 569 lub
www.spotkaniamalzenskie.opole.pl
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę obiektów diecezjalnych; z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę będzie moŜna złoŜyć jałmuŜnę postną na dobroczynne cele parafialnego
Caritas. Środki będą przeznaczone na pomoc w okresie
świątecznym dla najuboŜszych rodzin. Za wszystkie
ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary na cele misyjne („Ad Gentes”). Zebrano
kwotę 1220 zł.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Berta Bialek, lat 92, zam. na ul. Waryńskiego 24
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Konferencja Episkopatu Polski zaakceptowała i podała do wiadomości nieco zmienione brzmienie IV
Przykazania Kościelnego. Zmiana dotyczy okresu kiedy naleŜy powstrzymać się od zabaw. Przypomnijmy brzmienie Przykazań Kościelnych:
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Podano takŜe wykładnię dla 1, 3 i 4 Przykazania.
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są: 1 stycznia, (BoŜej Rodzicielki), 6 stycznia, (Objawienie Pańskie), BoŜe Ciało, 15 sierpnia, (Wniebowzięcie NMP), 1 listopada, (Wszystkich Świętych), 25 grudnia, (Narodzenie Pańskie). W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych,
czyli tych prac i zajęć, które utrudniają: oddawanie Bogu czci, przeŜywanie radości właściwej dniowi świątecznemu, korzystanie z naleŜytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest
odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź teŜ wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).
Jeśli z braku kapłana lub z innej powaŜnej przyczyny nie moŜna uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się
bardzo, aŜeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub
innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).
Trzecie Przykazanie Kościelne
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego. Konferencja Episkopatu Polski (21.03.1985 r.) ustaliła, Ŝe okres, w którym obowiązuje
czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
Czwarte Przykazanie Kościelne
Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym
a sześćdziesiątym rokiem Ŝycia (zob. KPK 1251-1252).
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku
z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok Ŝycia.
Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości takŜe w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Uzasadniona niemoŜliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe Ŝywienie) domaga się od chrześcijan
podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja
wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu. Nowelizacja zapisu
czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru kaŜdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki poboŜności i miłości, podejmować
akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać
wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli
zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeŜywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.
+ Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.
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.

