gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 15-16/2014 (531-532) 13-20 kwietnia 2014 r.

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ
Ewangelia według św. Mateusza (21,1-11)
Czytanie Męki Pańskiej: Mt 26,14-27,66
„Gdy się przybliŜyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze
Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi,
która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z
nią. OdwiąŜcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”.
Stało się to, Ŝeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na
osiołku, źrebięciu oślicy”.
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę
i źrebię i połoŜyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny
tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go
poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”.
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To
jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.
Z homilii Ojca Świętego bł. Jana Pawła II (1998)
Od kilkunastu juŜ lat w Niedzielę Palmową
obchodzony jest Światowy Dzień MłodzieŜy. Fakt,
Ŝe Kościół zwraca szczególną uwagę na młodzieŜ
właśnie w tym dniu, ma swoją szczególną wymowę: nie tylko dlatego, Ŝe przed dwoma tysiącami
lat, gdy Chrystus wjeŜdŜał triumfalnie do Jerozolimy, witali go radośnie ludzie młodzi — pueri Hebraeorum, ale takŜe dlatego, Ŝe po tych dwudziestu
wiekach młodzi, wiedzeni trafną intuicją i wraŜliwością, odkrywają w liturgii Niedzieli Palmowej
przesłanie szczególnie do nich zaadresowane.
Droga młodzieŜy, zostaje dziś do was skierowane
przesłanie krzyŜa. Wam, którzy będziecie dorośli w
trzecim tysiącleciu, zostaje powierzony ten krzyŜ…
KrzyŜ ten pielgrzymował z kraju do kraju i z kontynentu na kontynent. Wasz wybór, młodzi chrześcijanie, jest jasny: chcecie odnaleźć w KrzyŜu
Chrystusa sens waszego Ŝycia i źródło waszego
misyjnego entuzjazmu.
Od dzisiaj ten krzyŜ rozpocznie pielgrzymkę
po diecezjach Włoch (przyp. w tym roku, 2014 po

diecezjach Polski) …ukazując w ten sposób, Ŝe
krzyŜ idzie z młodymi, a młodzi idą z krzyŜem.
Pragnę podziękować Chrystusowi za to szczególne przymierze, jakie połączyło młodych chrześcijan. Pragnę równieŜ podziękować wszystkim,
którzy — podejmując wraz z młodymi tę opatrznościową inicjatywę — w sposób szczególny przyłoŜyli rękę do wielkiej peregrynacji krzyŜa po drogach świata. Teraz zaś, gdy krzyŜ symbolicznie
przechodzi z ParyŜa do Rzymu, pozwólcie, Ŝe Biskup tego miasta zawoła wraz z liturgią: Ave Crux,
spes unica! Witaj nam, krzyŜu święty! W tobie
przychodzi do nas Ten, którego dwadzieścia wieków temu w Jerozolimie inni młodzi i rzesze ludzi
witali śpiewając: «Błogosławiony, który idzie w
imię Pańskie!»
My wszyscy podejmujemy ten ich śpiew i powtarzamy: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Tak! Błogosławiony jesteś, o Chryste, który
takŜe dzisiaj przychodzisz do nas z orędziem miłości
i Ŝycia. Błogosławiony Twój święty krzyŜ, z którego
wytryska zbawienie — wczoraj, dziś i na wieki.
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WIELKI TYDZIEŃ
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 13 kwietnia 2014
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
1500
W Opolu: Spotkanie w ramach Światowego Dnia MłodzieŜy
1530
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za †† męŜa Jerzego Gonsior, trzech braci, siostrę i rodziców z obu stron
• W Niedzielę palmową, czyli Męki Pańskiej. Liturgia kolejnych dni Wielkiego tygodnia pozwala na towarzyszenie Jezusowi w ostatnich dniach Jego Ŝycia. Udział w liturgii tych dni, zwłaszcza juŜ od Wielkiego Czwartku pozwala na przeŜywanie Zbawczych wydarzeń i pełniejszy
udział w owocach KrzyŜa.
• Dzisiaj Msze Święte o 900 oraz 1030 są poprzedzone obrzędem poświęcenia palm.
• Caritas rozprowadza palmy. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby Caritas.
• Zapraszamy wszystkich na 1715 na naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym.
• Niedziela Palmowa jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień MłodzieŜy. Dziś w Opolu
ogólnodiecezjalne obchody pod przewodnictwem Biskupa. Zachęcamy do lektury Orędzia Ojca
Świętego i odwiedzenia strony botafe.pl.
• PoniewaŜ świętowanie Triduum Paschalnego rozpoczyna się w czwartkowy wieczór, dlatego
zapraszamy, i usilnie prosimy, o skorzystanie ze spowiedzi do Wielkiego Czwartku.
Spowiedź dla dzieci ze szkół podstawowych – poniedziałek 1600
Poniedziałek, Wtorek i Środa Wielkiego Tygodnia:
od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Wielki Czwartek:
od 600 do 900 oraz od 1400 do 1700
(od godz. 730 z powodu Mszy Świętej KrzyŜma będzie spowiedź tylko w jednym
konfesjonale [pod wieŜą], zaś od 900 nie będzie spowiedzi z powodu posługi w szpitalu)
Bardzo prosimy więc o to, aby nie odkładać spowiedzi na piątek i sobotę.
Wielki Poniedziałek – 14 kwietnia 2014
J 12,1-11
630
Za † Józefa Pawlisza i jego rodzinę, za †† z rodziny Krokosz i Ulańskich
700
Za †† rodziców Anielę, Augustyna i Wojciecha
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Bronisława Makowskiego, †† rodziców i braci z obu stron
oraz za †† z rodziny
2. O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo z okazji 59. rocznicy ślubu Genowefy i Tadeusza Drygalskich na dalsze lata Ŝycia
Spowiedź od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Wielki Wtorek – 15 kwietnia 2014
J 13,21-33.36-38
630
Za †† teściów Anielę i Michała, szwagra Michała, Barbarę, Andrzeja i wszystkich z rodziny
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Agathe Rohowski, für den † Leon
Stosch sowie alle †† Mitglieder des Bibelkreises „Action 365”
900
Dziękczynna w intencji Haliny i Kazimierza w 46. rocznicę ślubu z prośbą o dalszą opiekę
Matki BoŜej i o błogosławieństwo dla całej rodziny
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Jerzego w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z
obu stron, dziadków, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Helmuta w
11. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dziadków, całe †† pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące, za † Piotra Paraczyńskiego, †† rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu
cierpiące, za † Jana Zbozień w rocznicę śmierci, za † Annę Kaniuch (od współlokatorów z
ulicy Katowickiej 15), za † Zdzisława Ćwikłę w 13. rocznicę śmierci, † Annę Chrząszcz w 12.
rocznicę śmierci, za † Józefa Komendera oraz † Ŝonę (od sąsiadów), za † Marię Bętkowską
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oraz wszystkich †† z rodziny Bętkowskich i Serafinów, za † Bertę Bialek (w 30. dzień), za †
wnuka Krzysztofa (w 30. dzień), za †† męŜa Jana Sobczyka, rodziców z obu stron, rodzeństwo: Michalinę, Annę, Wandę, za † tatę Józefa Otawę w 10. rocznicę śmierci i za † mamę
Edeltrudę, za † Manfreda Czekałę (od brata Georga i bratanka Michaela), za † Józefa Kochańskiego w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny Kochański i Miegoń, za † Jana Kućmę i ††
krewnych
Spowiedź od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Wielka Środa – 16 kwietnia 2014
Mt 26,14-25
630
Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Rodziny w intencji Małgorzaty i Tadeusza z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Za †† rodziców Annę i Leona Pieniuta oraz za † mamę Bronisławę Ziętek
700
1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane
łaski w intencji Rudolfa Morawca z okazji 50. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa w intencji Jadwigi Piechniczek z okazji 85. rocznicy
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na
dalsze lata oraz za † męŜa Franciszka i †† rodziców z obu stron
Spowiedź od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000

Wielki Czwartek – 17 kwietnia 2014
930

18

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

00

Msza Wieczerzy Pańskiej 1. W intencji kapłanów
2.
3.
4.
5.

2100
•
•

•
•
•

J 13,1-15

Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa
W katedrze Opolskiej Msza Święta KrzyŜma z odnowieniem
przyrzeczeń kapłańskich i poświęceniem olejów świętych

naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w
intencji wspólnoty „Margaretka”
W intencji Parafian
Za † męŜa Józefa Lecha i jego †† rodziców
W intencji Joanny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej
W intencji Magdaleny z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
Adoracja w Ciemnicy
NaboŜeństwo Via Sanguinis (Drogi Krwi)

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.
W Wielki Czwartek w Opolskiej Katedrze o 930 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.
Górnicy i kolejarze, którzy pragną pełnić strać przy BoŜym Grobie proszeni są o krótkie spotkanie w
czwartek po Mszy wieczornej.

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)
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Z tekstów Ojca Świętego bł. Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek (1979)
O was stale myślę, za Was się modlę, z Wami szukam dróg duchowego zjednoczenia i współpracy, gdyŜ poprzez Sakrament Kapłaństwa, jaki kiedyś otrzymałem z rąk
mojego Biskupa (niezapomnianego Metropolity Krakowskiego Kardynała Adama Stefana
Sapiehy), jesteście moimi braćmi. Nawiązując przeto do słów św. Augustyna, pragnę
dzisiaj powiedzieć do Was: "Dla Was jestem Biskupem, z Wami jestem Kapłanem".
W sposób szczególny przynagla mnie do wypowiedzenia pod Waszym adresem
słów, które zamierzam zawrzeć w niniejszym liście, na dzień Wielkiego Czwartku. Jest to
doroczne święto naszego kapłaństwa, które zespala całe prezbiterium kaŜdej diecezji
wokół Biskupa we wspólnym sprawowaniu Eucharystii. W tym teŜ dniu zaproszeni są
wszyscy kapłani do odnowienia wobec swego Biskupa i wraz z nim przyrzeczeń złoŜonych
w dniu święceń kapłańskich i to pozwala mi wraz ze wszystkimi moimi Braćmi w Biskupstwie odnaleźć się w szczególnej duchowej jedności z Wami - a nade wszystko odnaleźć w głębi tajemnicy
jedynego wiecznego Kapłaństwa samego Jezusa Chrystusa, w którym wszyscy uczestniczymy.

Wielki Piątek – 18 kwietnia 2014
700
1500
1730

•
•
•
•
•
•
•

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

1800

Liturgia Męki Pańskiej

2100

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 chętnych.
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.
Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:
od 600 do 1700 (z przerwą od 1300 do 1400)

Z rozwaŜań Ojca Świętego bł. Jana Pawła II na Drodze KrzyŜowej (1999)
Chrystus zostaje «wzgardzony i odepchnięty» w człowieku prześladowanym i zabijanym w ogarniętym wojną Kosowie i wszędzie tam, gdzie zwycięŜa kultura śmierci; «zdruzgotany za nasze winy» jest Mesjasz w ofiarach nienawiści i zła w kaŜdej epoce i na kaŜdym miejscu. «Zabłąkane jak owce» zdają się
czasem narody zwaśnione, zranione przez niezrozumienie i obojętność.
Na widnokręgu tego krajobrazu cierpienia i śmierci jaśnieje jednak nadzieja dla ludzkości: «Po
udrękach swej duszy ujrzy światło (...). Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu». W nocy cierpienia i zabłąkania krzyŜ jest pochodnią, która podtrzymuje oczekiwanie na nowy dzień zmartwychwstania. Tego wieczoru patrzymy z wiarą na krzyŜ Chrystusa, a poprzez niego chcemy ogłaszać światu miłosierną miłość
Ojca do kaŜdego człowieka.
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Tak, dzisiaj jest dzień miłosierdzia i miłości; dzień, w którym dokonało się odkupienie świata, poniewaŜ grzech i śmierć zostały zwycięŜone przez zbawczą śmierć Odkupiciela.
Boski Królu ukrzyŜowany, niech tajemnica Twojej chwalebnej śmierci zatriumfuje w świecie.
Spraw, abyśmy nie tracili odwagi i niezłomnej nadziei w obliczu dramatów ludzkości i wszelkich
krzywd, które poniŜają człowieka, odkupionego Twoją cenną krwią.
Spraw, abyśmy tego wieczoru z jeszcze głębszym przekonaniem zawołali: Twój krzyŜ jest zwycięstwem i zbawieniem, «quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum» — «boś przez krzyŜ swój święty
świat odkupić raczył!»

Wielka Sobota – 19 kwietnia 2014
700
1000
1500

2200

Mt 28,1-10

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 dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego:
Teresy Ewy Kiderys, Maksymiliana Kazimierza Jaszczyszyna
3. W intencji Katarzyny w 35. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜą
opiekę
4. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w
intencji Łukasza z okazji 20. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz o BoŜe
błogosławieństwo dla rodzin Jeremicz, Niewrzoł i Chmiel
5. Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla rodzin Burban i Magdziak
oraz za † męŜa Czesława w rocznicę urodzin, †† rodziców i dziadków z obu stron

•
•
•
•
•
•

•

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). W trakcie liturgii udzielany będzie sakrament chrztu świętego dzieciom. Będzie moŜna za dobrowolną, drobną ofiarę nabyć takŜe świeczki bezpośrednio przed liturgią. W czasie tej liturgii udzielać będziemy
Komunii Świętej pod dwoma postaciami. Zachęcamy do uczestnictwa takŜe te osoby, które nigdy nie
uczestniczyły w liturgii Wigilii Paschalnej.
Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum: od 600 do 1700 (z
przerwą od 1300 do 1400).
Z homilii Ojca Świętego bł. Jana Pawła II z Wigilii Paschalnej (1980)
"Jest nas wielu w tę Noc - czuwających przy Twoim grobie. Wszystkich nas łączy jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa"
(por. Ef 4, 5 - 6). Łączy na nadzieja zmartwychwstania, która płynie z jedności śycia,
w jakim pragniemy trwać z Jezusem Chrystusem.
Radujemy się tej Świętej Nocy wraz z tymi, którzy tutaj przyjęli Chrzest. Jest to
radość ta sama, jaką przeŜywali uczniowie i wyznawcy Chrystusa w Noc Zmartwychwstania w ciągu tylu pokoleń. Radość katechumenów, na których spłynęła woda
Chrztu i łaska jedności z Chrystusem w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu. Jest to
radość śycia, którą dzielimy się pomiędzy sobą jako najgłębszą tajemnicą naszych
serc w Noc Zmartwychwstania - i której Ŝyczymy kaŜdemu człowiekowi.
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 20 kwietnia 2014
645
700
830
900
1030
1200

1500
1730
1800

•
•
•
•

Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
Procesja Wielkanocna
W intencji Renaty i Johanna z okazji 50. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Dziękczynna w intencji Ireny z okazji 70. rocznicy urodzin o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci, wnuków i całej
rodziny
1. W intencji Parafian
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Piotra o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Dziękczynna w intencji Krystyny i Jana Kwiatkowskich z okazji 40. rocznicy ślubu i 17. rocznicy urodzin wnuczki Magdaleny, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej
rodziny
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego – duchowe przygotowanie do kanonizacji JP II
Nieszpory niedzielne
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Ireny i Henryka z okazji
40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

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.
Od niedzieli Zmartwychwstania rozpoczynamy modlitewne przygotowanie do kanonizacji bł. Jana
Pawła II oraz bł. Jana XXIII. Zapraszamy na modlitwę o godz. 1500, a takŜe od wtorku po wieczornej Mszy Świętej. Ponadto w przeddzień kanonizacji, w sobotę, 26 kwietnia zapraszamy na czuwanie
dla dorosłych.

Z Wielkanocnego Orędzia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II (2005)
Zostań z nami, śywe Słowo Ojca, naucz nas słów i czynów pokoju:
pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar; pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie nadal przelewa się tyle krwi; pokoju dla całej ludzkości, której wciąŜ grozi niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.
Zostań z nami, Chlebie Ŝycia wiecznego, łamany i dzielony między
współbiesiadników: obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z rzeszami, które jeszcze dzisiaj cierpią i umierają z nędzy i głodu, są
dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie czy padają ofiarą straszliwych
klęsk naturalnych. W mocy Twojego Zmartwychwstania niech i one staną się
uczestnikami nowego Ŝycia.
Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, takŜe i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami
teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie
pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa Ŝycia wiecznego (por. J 6, 68).
Mane nobiscum, Domine! Alleluja!
Wszystkim Ŝyczę radosnych Świąt Wielkanocnych!

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 21 kwietnia 2014
Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
700
Za †† rodziców Marię i Kazimierza Knapik i za całe pokrewieństwo z obu stron
900
W intencji Marii i Stanisława z okazji 40. rocznicy ślubu do Najświętszego Serca Pana Jezusa
za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
1030
Za †† Helenę i Feliksa Sołygów w 1. rocznicę śmierci i †† z rodziny
1200
Dziękczynna w intencji BoŜeny Kowalczykowskiej z okazji 60. rocznicy urodzin o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego – duchowe przygotowanie do kanonizacji JP II
1800
Za †† rodziców Franciszka i Genowefę, brata Romana i dziadków z obu stron
Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia 2014
J 20,11-18
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Kazimierza Cempela z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
800
W języku niemieckim: Für †† Eltern Julianne und Friedrich, †† Geschwister Maria, Resi und
Walter, †† Gerhard, Anton Krzikalla
Za †† rodziców Jana i Rozalię Grabuńczyk, Pawła i Mariannę Kawalec, synową Iwonę oraz
900
dziadków z obu stron
1130
Ślub: Klaudia Łyko – Robert Solisz
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego – duchowe przygotowanie do kanonizacji JP II
1800 1. Za †† siostrę Janinę i szwagra Mikołaja Marcinowskich, mamę Stefanię i ojca Stanisława
Paszkowskich, kuzyna Edwina Węgrzyn
2. Za † Erykę Procek w 15. rocznicę śmierci
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
Środa w Oktawie Wielkanocy – 23 kwietnia 2014
Łk 24,13-35
630
Za †† Paulinę, Emila, brata Franciszka, siostrzenicę Kornelię, za wszystkich †† z rodzin Mucha i Biczkowski
700
W rocznicę ślubu Danuty i Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie
i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie oraz o dary Ducha Świętego dla wnuków
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego – duchowe przygotowanie do kanonizacji JP II
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Barbarę i Wojciecha Lechowicz, bratową Agnieszkę,
wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji Kariny i Dariusza z okazji 20. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 24 kwietnia 2014
Łk 24,35-48
630
Za † siostrę Genowefę
700
Za † syna Ireneusza Szczepanika w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Stefanię i Ludwika
Szczepanik, Mariannę i Stanisława Połeć
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego – duchowe przygotowanie do kanonizacji JP II
1800 1. Za † męŜa i ojca Aleksandra w rocznicę urodzin i †† z rodziny
2. Za † Kazimierę Nowakowską w 19. rocznicę śmierci i za †† z rodziny z obu stron
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
Piątek w Oktawie Wielkanocy – 25 kwietnia 2014
J 21,1-14
630
Za †† rodziców Waleskę i Józefa Noga oraz za †† z rodzeństwa
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Zofię i Edmunda Milczyńskich
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego – duchowe przygotowanie do kanonizacji JP II
1800 1. Za † Mieczysława Strojnego w 10. rocznicę śmierci oraz mamę Annę Strojny
2. Za † Ŝonę i matkę Lucję Świniarską w 10. rocznicę śmierci
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II

www.nspjr acibor z.pl
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Sobota w Oktawie Wielkanocy – 26 kwietnia 2014
Mk 16,9-15
630
Z okazji 90. rocznicy urodzin Janiny z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej
rodziny
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Edwarda Lechowicza w 1. rocznicę śmierci o spokój jego
duszy, za †† rodziców Józefa i Annę Kuziak, †† z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1500
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego – duchowe przygotowanie do kanonizacji JP II
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji ks. Mariusza o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej z okazji urodzin (od RóŜ RóŜańcowych)
2. Dziękczynna w intencji BoŜeny i Jana z okazji 31. rocznicy ślubu oraz 55. rocznicy urodzin
Jana o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Czuwanie dla dorosłych w przeddzień kanonizacji bł. Jana Pawła II
II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia BoŜego – 27 kwietnia 2014
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
700
Za †† rodziców Jakuba i Annę Mrozek
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Procesja Wielkanocna Dziękczynna w intencji Kazimiery i Tadeusza w 40. rocznicę ślubu o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1030
W intencji rocznych dzieci: Zofia Konior, Łucja Brychlik
1200
Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Stefana Oleksego, brata Romana, bratową Katarzynę,
szwagrów Eugeniusza i Mariana
1500
NaboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Jana Łasiuka w rocznicę urodzin, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
•
•
•
•

•

W piątek, 25 kwietnia, z racji Oktawy nie obowiązuje post.
NajbliŜsze spotkanie klubu Seniora będzie 29 kwietnia.
24 kwietnia w parafii pw. Matki BoŜej o 1900 z udziałem wszystkich kapłanów naszego dekanatu odbędzie się Konwent Wielkanocny. Tego dnia (czwartek) wieczorem nie będzie czynna kancelaria parafialna.
Kolekta z niedzieli palmowej przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z Wielkiego Czwartku na
remont organów; z pierwszego dnia świąt przeznaczona jest na cele parafialne 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. Zebrano kwotę 2800 zł, co pozwoliło na przygotowanie ponad 70 paczek dla rodzin.

Duchowe przygotowanie do kanonizacji Ojca Świętego
bł. Jana Pawła II oraz Jana XXIII
- codziennie fragmenty przemówień Ojca Świętego na stronie
www.nspjraciborz.pl
- od niedzieli Zmartwychwstania w ramach Nowenny
do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.oo
- codziennie od poniedziałku w Oktawie Wielkanocy
modlitwa za wstawiennictwem JP2 po wieczornej
Mszy Świętej
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

