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V Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (11,1-45) 
 

„(…) Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku 
śmierci, ale ku chwale BoŜej, aby dzięki niej Syn BoŜy został otoczony 
chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak Ŝe 
słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swo-
ich uczniów: Chodźmy znów do Judei. (…) Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza juŜ do czterech dni 
spoczywającego w grobie. (…) Kiedy zaś Marta dowiedziała się, Ŝe Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spo-
tkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 
Lecz i teraz wiem, Ŝe Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój 
zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, Ŝe zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w 
dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i Ŝyciem. Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, Ŝyć będzie. KaŜdy, kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpo-
wiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąŜ wierzę, Ŝeś Ty jest Mesjasz, Syn BoŜy, który miał przyjść na świat. 
(…) Jezus ujrzał wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go połoŜyli? Odpowiedzieli Mu: 
Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A śydzi rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z nich powiedzieli: 
Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, oka-
zując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: 
Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, juŜ cuchnie. LeŜy bowiem od czterech 
dni w grobie. Jezus rzekł do niej: CzyŜ nie powiedziałem ci, Ŝe jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę BoŜą? 
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, Ŝeś mnie wysłuchał. Ja 
wiedziałem, Ŝe mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby 
uwierzyli, Ŝeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! 
I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do 
nich Jezus: RozwiąŜcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród śydów przybyłych do Marii uj-
rzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego” 
 

Wskrzeszenie Łazarza jest jedną z tych scen, 
która wskazuje, Ŝe dla Boga nie ma rzeczy nie 
moŜliwych. Wczytując się w ten fragment ewange-
lii jawi się nam swoistego rodzaju droga, która 
skutkuje zmartwychwstaniem. Czym jest zatem ten 
proces? To odnowa Ŝycia wiary. ZauwaŜ, Ŝe Jezus 
pyta siostry Łazarza o wiarę. To teŜ jest pytanie 
kierowane i do mnie. Czy wierzę w to, Ŝe Jezus 
moŜe odmienić moje Ŝycie, wydobyć mnie z grobu, 
przywrócić do Ŝycia, uzdrowić? Co mogę zrobić, 
aby taką wiarę uzyskać?  

Znowu odpowiedź na to pytanie znajdujemy w 
powyŜszym fragmencie. Trzeba wyjść do Jezusa 
jak Marta i Maria. ZauwaŜmy, Ŝe owe kobiety 

najpierw posłały do Jezusa informacje o chorobie 
Łazarza, a kiedy się pojawił w ich okolicy, to mimo 
iŜ, ich brat nie Ŝył, wyszły na spotkanie. To świad-
czy o ich głębokiej relacji z Jezusem. Dlatego tak 
waŜne jest, aby dbać o modlitwę, sakramenty, czy 
Eucharystię. I moŜe od razu nie widać tego działa-
nia, to w trudnym doświadczeniu Bóg interweniuje, 
bo jak pisze Psalmista: „Przerzuć swą troskę na 
Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by 
miał się zachwiać sprawiedliwy” (Ps 55,23). 

Panie, znasz moje serce, Ty wiesz jak trudno 
mi w pełni Tobie zaufać. Proszę przymnóŜ mi 
wiary i nie pozwól, abym odszedł od ciebie, bo 
tylko w Tobie jest moje Ŝycie. Amen
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Poniedziałek – 7 kwietnia 2014        J 8,1-11 
   630   W rocznicę ślubu GraŜyny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 

opiekę Matki Boskiej i BoŜe błogosławieństwo 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Genowefę Tomczak w dniu jej urodzin 
 1800 1. Za † męŜa Pawła Kozioła w 9. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców Ernestynę i Pawła Piechula oraz za †† z rodziny Piechula, Gorlach, Chmiel, 

Chromik 
Wtorek – 8 kwietnia 2014        J 8,21-30 
   630   Z okazji urodzin Małgorzaty Dreszczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   800   W języku niemieckim: Als Dank für empfangene Gnaden anläßlich des 80. Geburtstages von 

Christie um weitere Gesundheit, Gottes Segen, sowie Schutz der Muter Gottes 
   900   Za †† rodziców RóŜę i Jana, rodzeństwo oraz za † synową i †† dziadków z obu stron  
 1800 1. Za † matkę i Ŝonę Henrykę Turkiewicz w 2. rocznicę śmierci  
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† współlokatorów z ulicy Słowackiego 54 i 56: Eufemię Kolos, 

Jerzego Skibę, Janusza Lachowicza, Jerzego Chrósta, Romana Chęć, Janinę i Henryka Brod-
nickich, Danutę i Marcina Chęć, Norberta Plintę, Jana i Annę Bach, Michała Kiliana, Leokadię 
Falińską, Leona i Ingeborgę Gawliczek, Danutę Bała, Władysława Zygmunta, Krystynę Wrób-
lewską, Mariana Cieszyńskiego, GraŜynę Szarabajko, Reinholda Ronczkę, Bronisławę Piątek, 
Krystynę Wolny, Agnieszkę Lucia, Jana Kućmę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (od sąsiadów) 

Środa – 9 kwietnia 2014         J 8,31-42 
   630   Za †† syna Mariana, zięcia Gerarda, rodziców Jana i Agnieszkę, Stanisławę i Stanisława oraz 

za wszystkich †† z rodziny 
   700   Za † Dionizego Kołodziejczyka w 1. rocznicę śmierci, jego †† rodziców i pokrewieństwo 
 1800 1. Dziękczynna w intencji Edyty i Arkadiusza z okazji 9. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty i Józefa z okazji 45. 
rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny 

Czwartek – 10 kwietnia 2014        J 8,51-59 
   630   Za †† matkę Helenę, ojca Władysława, syna Marka 
   700   Za †† matkę Pelagię Kowalczyk, matkę Barbarę, ojca Filipa, ojca Mikołaja, †† z pokrewień-

stwa z obu stron 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1800 1. W intencji Ojczyzny oraz za tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkie 

ofiary tragedii smoleńskiej 
   2. Za †† rodziców Bertę i Jana, córki Annę i Danutę i †† z rodziny 
Piątek – 11 kwietnia 2014        J 10,31-42 
   630   W intencji Leonardy z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej 
   900   Za †† rodziców Genowefę i Józefa Bernatek, brata Wojciecha, teściów Zofię i Jana Nowackich 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
      Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Franciszka Teluk w 16. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Martę i Wincente-

go Dudek 
   2. O zdrowie dla siostry Danuty oraz o Ŝycie wieczne dla †† rodziców 
      Droga KrzyŜowa ulicami miasta w intencji rodzin (zakończenie na ul. Chełmońskiego) 
Sobota – 12 kwietnia 2014        J 11,45-57 
   630   Za † Halinę Górską oraz za †† rodziców z obu stron Genowefę, Jana, Paulinę, Bronisława, 

Eugeniusza, Bogusławę, Krzysztofa, Karolinę, Karola, Stanisławę, Jana, Franciszka, Adolfa, 
Genowefę, Zdzisława, Mariannę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

   700   Za † Stanisława Bednarczuka w 5. rocznicę śmierci  
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 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny i Jana z okazji kolejnej rocznicy 

ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w 
całej rodzinie 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Piotra, mamę Annę, teściów, wszystkich †† z rodziny i 
dusze w czyśćcu cierpiące 

   3. W intencji Aleksandry z okazji 25. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo, szczęśliwe 
ukończenie studiów i zdrowie dla całej rodziny 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 13 kwietnia 2014        Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 
   700    Z okazji urodzin Dominiki Marciniak z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† mamę Annę w 20. rocznicę śmierci, ojca Franciszka, brata Romana 
 1030    Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła StróŜa w intencji 

Magdaleny z okazji 12. urodzin 
 1200 1 . Dziękczynna z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Renaty i Alojzego Czekała z okazji 50. rocznicy ślubu z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej 
rodzinie 

 1500   W Opolu: Spotkanie w ramach Światowego Dnia MłodzieŜy 
 1530   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    intencja wolna 
W tym tygodniu modlimy się: o owocne, duchowe przygotowanie do kanonizacji 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły 

Nowej Ewangelizacji. 
• W tym tygodniu w piątek, 11 kwietnia po Mszy wie-

czornej z wszystkich parafii wyruszy Droga Krzy-
Ŝowa ulicami miasta z modlitwą w intencji rodzin. 
Wspólne zakończenie przy ul. Chełmońskiego. Za-
praszamy do licznego udziału. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 

1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę, 12 kwietnia od 730 świąteczne odwiedziny 

chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W przyszłą niedzielę o 1530 RóŜaniec Fatimski. 
• Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, czyli palmo-

wa. Msze Święte o godz. 900 oraz 1030 będą poprze-
dzone poświęceniem palm i procesją (rozpoczęcie 
przed kościołem). 

• Niedziela Palmowa jest w Kościele Światowym 
Dniem MłodzieŜy. Tego dnia w Rzymie Polacy 
odbiorą od Brazylijczyków Krzy Ŝ ŚDM. Z tego 
okazji odbędzie się w Opolu ogólnodiecezjalne 
spotkanie z księdzem Biskupem. Przyjmujemy 
jeszcze zapisy na wyjazd. Prosimy o zapisy najpóź-
niej do środy. W ramach spotkania będzie Msza 
Święta. 



4 Źródło - gazetka 
• RównieŜ w przyszłym tygodniu w katedrze opolskiej o 1400 spotkanie dla osób Ŝyjących w związ-

kach niesakramentalnych. 
• Od 10 do 12 kwietnia w Winowie rekolekcje dla osób uzaleŜnionych. Szczegóły na plakatach. 
• Przypominamy takŜe o rekolekcjach dla małŜeństw „Spotkania małŜeńskie” od 11 do 13 kwietnia. 

Szczegóły na www.spotkaniamalzenskie.pl oraz o diecezjalnej pielgrzymce rodzin do Ziemi Świętej. 
• Dzisiaj przed kościołem do nabycia gazeta „Chrystus i Ty” z plakatem Ojca Świętego, a takŜe filmy z 

pielgrzymek Ojca Świętego do Warszawy i Wadowic. Są teŜ do nabycia świece – paschaliki na święta. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W drodze  
na kanonizację 

Ojciec Święty Franci-
szek powiedział na środowej 
audiencji: „Niech oczekiwa-
nie na to wydarzenie będzie dla nas okazją do duchowego przygotowania się i oŜywienia dziedzictwa wia-
ry, jakie nam zostawił.” Taka jest zachęta Głowy Kościoła. Czas jest intensywny, końcówka Wielkiego 
Postu, najwaŜniejsze święta, Oktawa Zmartwychwstania… Pomimo tego bogatego czasu warto w pełni 
wykorzystać czas oczekiwania na kanonizację. MoŜliwości jest wiele. NajwaŜniejsze to sięganie do na-
uczania Ojca Świętego. Zapewne w niejednym domu są przemówienia i homilie z licznych pielgrzymek. 
Warto po nie sięgnąć. Dziś mamy łatwy dostęp do opublikowanych tekstów w Internecie. Liczne przemó-
wienia i homilie znajdziemy na portalach mateusz.pl oraz opoka.org.pl. Aby było łatwiej takŜe na naszej 
stronie parafialnej moŜna znaleźć odnośniki na kaŜdy dzień. 

Zapewne róŜne wydawnictwa będą miały dla kaŜdego z nas liczne ksiąŜkowe propozycje. Miejmy na-
dzieję, Ŝe telewizja stanie na wysokości zadania. Zapewne nie do końca znaną i wartą zauwaŜenia jest 
postać drugiego z papieŜy Jana XXIII. Skutki jego decyzji są nieomalŜe namacalnie doświadczane przez 
Kościół po dzień dzisiejszy: Sobór Watykański II, reforma Prawa Kanonicznego… to tylko przykłady 
działalności „dobrego, uśmiechniętego papieŜa”. Został przez Jana Pawła II ogłoszonym błogosławionym. 
Teraz, na naszych oczach, obydwaj zostaną ogłoszeni świętymi. 

W tym wszystkim waŜny jest cel. Kanonizacja to nie tylko „uhonorowanie”, uczczenie wybitnych po-
staci. To przede wszystkim dokonujący się za naszych czasów proces uświęcania człowieka. To ukazanie 
drogi, która jest powołaniem kaŜdego z nas. To z tego powodu warto się przypatrywać tej drodze. 

 

Niedziela po 2030 
dziś o przygotowaniach  

do kanonizacji 

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. 

 

Niedziela po 2030 
dziś o przygotowaniach  

do kanonizacji 


