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I Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Marka (1,12-15) 
 

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył 
na pustyni, kuszony przez szatana. śył tam wśród zwierząt, 
aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus 
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię BoŜą. Mówił: Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo BoŜe. nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię.”  
 

ysłuchaj, BoŜe, mojego wołania, wejrzyj na 
modlitwę moją” (Ps 61,2). Kto to mówi? 

Jakby jeden. Zobacz jednak czy jeden: „Od krań-
ców ziemi wołałem do Ciebie, gdy było zatrwoŜone 
moje serce” (Ps 61,3). A więc juŜ nie jeden. Dlate-
go wszakŜe jeden, Ŝe jeden jest Chrystus, którego 
wszyscy jesteśmy członkami. JakiŜ to bowiem 
„jeden” człowiek woła od krańców ziemi? Woła od 
tych krańców nie kto inny, lecz owo dziedzictwo, o 
którym powiedziano samemu Synowi: „śądaj ode 
Mnie, a dam Ci narody w twe dziedzictwo i w 
posiadanie twoje krańce ziemi” (Ps 2,8). A zatem ta 
posiadłość Chrystusowa, to dziedzictwo Chrystu-
sowe, to ciało Chrystusa, ten jeden Kościół Chry-
stusowy, ta jedność, którą my jesteśmy, woła od 
krańców ziemi. O co zaś woła? O to, o czym po-
wiedziałem wyŜej: „Wysłuchaj, BoŜe, mojego 
wołania, wejrzyj na modlitwę moją; od krańców 
ziemi wołałem do Ciebie”. O to wołałem „od krań-
ców ziemi”, to znaczy zewsząd. Ale dlaczego o to 
wołałem? Bo „zatrwoŜone było moje serce”. Ozna-
cza to, Ŝe ciało Chrystusa, które tworzą na ziemi 
wszyscy ludzie, nie doznaje chwały, lecz poddane 
jest wielkiej pokusie. śycie bowiem nasze w tym 
pielgrzymowaniu nie moŜe trwać bez pokusy, po-
niewaŜ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez 
pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie moŜe siebie 
poznać. Nikt teŜ nie potrafi osiągnąć wieńca chwa-
ły bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś 

odnosi się poprzez walkę, a walczyć moŜna jedynie 
wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzy-
jaciela. Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie 
strwoŜony, ale nie pozostawiony samemu sobie. 
Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy Jego ciało 
na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo 
tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i 
wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podąŜyła Głowa, 
miały nadzieję dostać się i członki. Chrystus prze-
mienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się 
kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewan-
gelii, Ŝe Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. 
Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! W Chry-
stusie bowiem ty byłeś kuszony, poniewaŜ On 
wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje 
zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie 
dał z siebie Ŝycie; od ciebie przejął na siebie znie-
wagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od ciebie wziął 
pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo. Jeśli w Nim 
jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwycięŜamy 
diabła. Widzisz, Ŝe Chrystus był kuszony, a nie 
dostrzegasz, Ŝe odniósł zwycięstwo? Uznaj, Ŝe to ty 
jesteś w Nim kuszony i Ŝe w Nim odnosisz zwycię-
stwa. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od sie-
bie. JeŜeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby 
cię sztuki zwycięŜania w pokusie. 
 

św. Augustyn (zm. 430)

www.nspjraciborz.pl
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Poniedziałek – 23 lutego 2015        Mt 25,31-46 
       630      Za †† Zdzisławę, Marię BoŜenę, Sabinę, Jadwigę 
   700   Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za† syna i brata Zbigniewa StęŜowskiego i †† rodziców z obu stron 
   2. Za † męŜa Zbigniewa Kowalczyka 
Wtorek – 24 lutego 2015        Mt 6,7-15 
   630   Za †† Walentynę oraz matkę Agrypinę, ojca Makara, siostrę Wierę i brata Jana 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbenen Anton Sollich 
   900   Za † ojca Jana Koladę w rocznicę śmierci oraz za † ElŜbietę Kolada 
 1800 1.  Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Nikodema Bobryk, syna Andrzeja Grabowskiego, 

teściów Agnieszkę i Eryka Grabowskich, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Annę Orłowską w rocznicę urodzin 
Środa – 25 lutego 2015         Łk 11,29-32 
   630   Za †† ElŜbietę i Pawła Perenc oraz Emilię Leśnik 
   700   Za † Aleksa Kwaśnicę w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców Martę i Józefa oraz siostrę Wandę 
 1800 1. Dziękczynna w intencji Jadwigi Morawiec z okazji 50. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławień-

stwo w rodzinie 
   2. Za †† teścia Teodora i szwagra Jerzego, rodziców Jana i Helenę oraz pokrewieństwo 
Czwartek – 26 lutego 2015        Mt 7,7-12 
   630   Za †† Antoninę i Władysława oraz †† z rodziny Urban, Stryjewskich, Zapart i Pałka 
   700   Za † Ŝonę Jadwigę, †† rodziców z obu stron, szwagra Jana i ciotkę Stefę 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1800 1. Za †† mamę Jadwigę w 1. rocznicę śmierci, tatę Mieczysława, †† z rodziny  
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Jana Jałochę w 5. rocznicę śmierci, †† z rodziny Jałocha 
Piątek – 27 lutego 2015         Mt 5,20-26 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Henryka Kozę w 3. rocznicę śmierci o dar nieba oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące (od kolegów i koleŜanek z biura) 
   900   Za † Mieczysława w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
      Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za † mamę Ludwikę Nowodworską oraz za †† z rodziny Nowodworskich i Kampik 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Stefanię Drab w 5. rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, 

siostrę Irenę, szwagra Alfreda oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
      Droga KrzyŜowa 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 28 lutego 2015         Mt 5,43-48 
   630   Za † mamę Annę Siwek, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   W intencji Marty z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdro-

wie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† ciocię ElŜbietę, wujka Horsta i wszystkich †† z rodzin Cieślik i 

Neukirch 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † siostrę Janinę Rolnik , †† rodzeństwo i rodziców z 

obu stron, za † Ŝonę Jadwigę Urbasik w 1. rocznicę śmierci, za †† Antoniego Serafin, Józefa 
Morawskiego i za †† z rodziny, za † Wandę Szewczyk (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), 
za † mamę GraŜynę w 15. rocznicę śmierci, za † Mariana Wojtyla  (w 30. dzień) oraz za † Ma-
riannę Wojtyla , za † Michalinę Płoska (w 30. dzień), za †† Franciszkę Taszka, Jadwigę Czo-
galla, Jadwigę Stuka i Józefę Paszek, za †† Reinholda, Jadwigę, Beatę, Teofila i Annę Dep-
ta, † chrzestną Paulinę Kubek, za †† syna Mirosława w 10. rocznicę śmierci, wnuka Tomasza 
w 15. rocznicę śmierci, męŜa Henryka, rodziców i dziadków z obu stron, za † matkę, siostrę, 
babcię Wandę Tyburca, za †† ojca Józefa Czekalla, ojca Antoniego Krzykalla  w dniu ich 
urodzin i za †† dziadków, za †† Wiktorię Śmierzchalską (w 30. dzień) oraz ojca Henryka 

 1900   Czuwanie dla dorosłych: konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi 
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II Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2015                    Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31-34; Mk 9,2-10 
   700   Za † Julię Kwok w 1. rocznicę śmierci i za †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W klasztorze Annuntiata skupienie dla kobiet 
   900   W języku łacińskim: Do BoŜej Opatrzności w intencji Michaeli i Patryka w 1. rocznicę ślubu o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1030   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla córki 

Dagmary z okazji 40. rocznicy urodzin i dla całej rodziny 
 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Tymoteusz Jan Zajączkowski, 

Maja Olga śurek 
   2. W 50. rocznicę ślubu Barbary i Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1645   RóŜaniec 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Za †† Franciszkę i Władysława Kopytyńskich, †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie Wielkiego Postu 
 

• Dzisiaj I niedziela Wielkiego Postu. Warto w duchu zadośćuczynienia podjąć w okresie Wielkiego 
Postu abstynencję od alkoholu i innych uŜywek oraz modlitwę za ludzi uzaleŜnionych. Zaprasza-
my równieŜ na naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej w piątki po Mszy o 900 oraz po Mszy o 1800 (w 
czwartki dla dzieci o 1630). W niedziele zapraszamy na naboŜeństwa Gorzkich śali z kazaniem pa-
syjnym o 1715. Przypomnijmy, Ŝe za poboŜne odprawienie Drogi KrzyŜowej moŜna uzyskać codzien-
nie odpust zupełny. W piątki Wielkiego Postu moŜna teŜ uzyskać odpust zupełny za odmówienie mo-
dlitwy Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu (DN 26.5) przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyŜowanego. 

• Dzisiaj o godz. 1645 modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie. 
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Dzieci zapraszamy na Drogę KrzyŜową w czwartek o 1630.  
• Dziś jeszcze o 1600 spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się spowiedzi i Komunii 

Świętej. Prosimy o obecność tych, którzy nie byli na spotkanie w czwartek. W tym tygodniu odbędą 
się spotkania dla dzieci (we wtorek o 1530, 1630 lub w piątek o tych samych godzinach) 

• Spotkanie Marianek w czwartek o 1715;  o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo w piątek o godz. 1900.  
• W ostatnią sobotę miesiąca od godz. 1900 wielkopostne czuwanie dla dorosłych: konferencja, Ado-

racja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, natomiast w przyszłą niedzielę w klaszto-
rze Annuntiata skupienie dla kobiet. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 

• W przyszłą niedzielę zapraszamy na godzinę 1600 na spotkanie Rady Parafialnej. Przedmiotem spo-
tkania będą sprawy związane z 80. rocznicą poświęcenia naszego kościoła (w wymiarze duszpaster-
skim oraz gospodarczym). Zapraszając członków Rady prosimy o przemyślenie podanego tematu. 

• Od poniedziałku, 2 marca rozpoczniemy czas wielkopostnych rekolekcji. Odbędą się one jednak w 
nieco zmienionej formie. Będą głoszone wieczorami w kolejne dni tygodnia, przez róŜnych za-
praszanych przez nas gości w jednym temacie. Tematem tym będzie sakrament pokuty i pojed-
nania. JuŜ teraz zachęcamy do wygospodarowania czasu w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. 

• Przypominamy o planowanej na dni 14-21 maja pielgrzymce śladami św. Pawła do Grecji. Osoby 
zainteresowane prosimy o zapoznanie się o ofertą oraz o podjęcie decyzji w najbliŜszym czasie ze 
względu na konieczność rezerwacji biletów lotniczych. Aby pielgrzymka mogła się odbyć konieczna 
teŜ jest określona liczba osób. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 

• W czasie ferii zimowych młodzieŜ i ministranci naszej parafii, uczestniczyli w „Białych rekolekcjach 
formacyjnych” w Białce Tatrzańskiej, organizowanych przez naszą parafię. Dziękujemy za Waszą 
wraŜliwość, zrozumienie i wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Między innymi dzięki zorga-
nizowanemu kiermaszowi boŜonarodzeniowemu i Ŝyczliwości wielu z Was, całe przedsięwzięcie mo-
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gło dojść do skutku. Za zrozumienie i okazane nam wielkie serce BARDZO DZIĘKUJEMY i kaŜdego 
dnia pamiętamy w modlitwie o naszych dobrodziejach. 

• W przyszłą niedzielę kazania wygłosi O. Grzegorz Wojtyna. Przed kościołem będzie moŜliwość 
wsparcia dzieł prowadzonych przez Ojców Werbistów. 

• Raciborska wspólnota „Maitri” przy Parafii Matki BoŜej zaprasza Rodziców adopcyjnych na spotka-
nie „20 lat Adopcji serca i co dalej” w sobotę 28.02.2015r. do sali kominkowej przy Parafii Matki BoŜej 
Prelekcję wygłosi Tadeusz Makulski z Gdańska, koordynator programu z ramienia Ruchu „Maitri”.  

• Dzień 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci śołnierzy Wykl ętych. Na stronie internetowej podanej 
na plakacie jest szczegółowy program obchodów. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
• Irena Pstrąg, lat 61, zam. na ul. Opawskiej 68a 
• Stanisław Kwiatkowski , lat 83, zam. na ul. Waryńskiego 22 
• Henryk Zaborek, lat 67, zam. na ul. Katowickiej 17 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie 
 

„Stwórcze ręce...” 
Bardziej spostrzegawczy Parafianie być moŜe zauwaŜyli zniknięcie kilku przedmiotów z naszego 

kościoła. Tym razem nie musi to budzić Ŝadnych niepokojów. Tytuł nie zawiera Ŝadnych podtekstów. Jest 
to po prostu część czasowej wystawy do której przygotowuje się Muzeum Narodowe we Wrocławiu: 
„Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”. Okazuje się bowiem, Ŝe wybitnym 
twórcą, choć dziś dość mało znanym, był Erich Adolf. Z jego rąk, czy teŜ raczej pracowni wyszło sporo 
przedmiotów liturgicznych, które są do dzień dzisiejszy w wielu śląskich kościołach. Wśród nich jest mię-
dzy innymi monstrancja, dwa kielichy, lampy na filarach oraz przy drodze krzyŜowej, wieczne lampy, 
świeczniki a takŜe kute kraty przy balaskach oraz między prezbiterium i kaplicą za ołtarzem.  
Sam twórca wydaje się być stosunkowo nieznany. Internet... milczy (nie licząc kilku sprzedawanych na 
Allegro przedmiotów). MoŜemy natomiast przeczytać fragment wywiadu z nowym dyrektorem Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu: „NajwaŜniejszą wystawą w 2015 roku ma być obszerna prezentacja śląskiego 
metalowego rzemiosła z pierwszej tercji XX wieku – „Wrocławskie złotnictwo i metaloplastyka z okresu 
modernizmu, czyli stwórcze ręce” (marzec – maj). PokaŜemy dzieła wybitnych, lecz nieznanych wrocław-
skich artystów jak złotnik Erich Adolf i Jaroslav Vonka. Ich dzieła , jak np. Neptun Vonki na bramie elek-
trowni wodnej przy moście Pomorskim są znane, ale nie pamięta się nazwisk artystów – opowiada 
Oszczanowski. Eksponaty będą pochodzić z kolekcji prywatnych, kościelnych i klasztornych, a dopełnią ją 
zabytki z zasobów muzealnych”. 
Tak więc część rzeczy z naszego kościoła trafiło na chwilę do muzeum. Obiecałem, Ŝe przyjedziemy tam w 
kwietniu je zobaczyć... 

 
 

Niedziela po 2100 
DMRaciborz@gmail.com 

facebook.com/NaZawszeMlodzi 

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. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


