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II Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Marka (9, 2 – 10)
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich
samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak Ŝaden folusznik na ziemi
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z MojŜeszem, którzy
rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, Ŝe
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
MojŜesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co naleŜy mówić,
tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo juŜ nie widzieli przy sobie, tylko
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli,
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między
sobą, co znaczy powstać z martwych.”

P

an ukazał przed wybranymi świadkami swoją
chwałę i tę postać cielesną, którą dzielił wspólnie z innymi, rozjaśnił takim blaskiem, Ŝe Jego
twarz stała się podobna do blasku słońca, a szaty
dorównywały bieli śniegu. W przemienieniu Chrystusa chodziło głównie o to, aby z serc uczniów
usunąć zgorszenie krzyŜa i by uniŜenie dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym
została objawiona wspaniałość ukrytej godności. Z
nie mniejszą teŜ troską podbudowywał Pan swoim
przemienieniem nadzieję Kościoła świętego w tym
celu, by całe ciało Chrystusowe dowiedziało się,
jaką zostało obdarowane mocą przemiany i aby
wszystkie jego członki mogły się spodziewać
udziału w tej chwale, którą wcześniej rozbłysła
Głowa. Powiedział juŜ o tym sam Pan, gdy mówił o
majestacie swojego przyjścia: „Wtedy sprawiedliwi
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego”.
[...] W cudzie przemienienia, który miał utwierdzić
apostołów i doprowadzić ich do wszelkiej wiedzy,
kryje się jeszcze inne pouczenie. Oto bowiem w
czasie Jego trwania ukazali się MojŜesz i Eliasz (to
znaczy Prawo i Prorocy) rozmawiający z Panem,
aby w obecności owych pięciu męŜów dopełniło się

jak najprawdziwiej to, o czym powiedziano: „Na
słowie dwóch albo trzech świadków opiera się cała
sprawa”. CóŜ jest bardziej stałego i mocniejszego
od słowa, w którego przepowiadaniu brzmi trąba
Starego i Nowego Testamentu, a z nauką Ewangelii
rozbrzmiewają wspólnie instrumenty starodawnych
obietnic?[...] NiechŜe więc przez głoszenie świętej
Ewangelii utwierdzi się wiara wszystkich chrześcijan i niechaj nikt się nie wstydzi Chrystusowego
krzyŜa, przez który świat został odkupiony. Z tego
teŜ powodu niech się nikt nie boi cierpieć dla sprawiedliwości ani niech nikt nie wątpi w osiągnięcie
obiecanej nagrody, poniewaŜ przez pracę zdąŜa się
do wytchnienia i przez śmierć do Ŝycia. Skoro
Chrystus przyjął na siebie całą słabość naszej nędzy, z Nim razem zwycięŜymy to, co On zwycięŜył, i otrzymamy wszystko, co nam obiecał, jeśli
tylko trwać będziemy w wierze i miłości względem
Niego. Zarówno bowiem w zachowywaniu przykazań, jak i w znoszeniu przeciwności winien w naszych uszach brzmieć uprzedzający głos Ojca: „To
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
św. Leon Wielki (zm. 461)
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Źródło - gazetka

Poniedziałek – 2 marca 2015
Łk 6,36-38
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE U KRATEK KONFESJONAŁU
630
Za † Henryka Zaborek (od współlokatorów z ul. Katowickiej 17 i 17a)
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Helenę i †† dziadków z obu stron
1715
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1800
Msza Święta rekolekcyjna z homilią 1. Za † Michała Hunia w 1. rocznicę śmierci i †† z rodziny
2. Za † Anastazję Borzucką (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32)
Konferencja ks. Tomasza Przybyły: „Pokuta – przeŜytek? A moŜe potrzeba kaŜdego człowieka?”
2100
Apel Jasnogórski
Wtorek – 3 marca 2015
Mt 23,1-12
630
Z okazji 80. rocznicy urodzin Angeli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
800
W języku niemieckim: intencja wolna
900
Za † mamę Annę w rocznicę śmierci, za † ojca Antoniego i †† z rodziny Jasion
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800
Msza Święta rekolekcyjna z homilią 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Janusza Szczerbę w 5.
rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Marię i Maksymiliana Sternadel, dwóch †† braci, córkę Gizelę Raczek w 5.
rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Konferencja ks. Aleksandra Radeckiego: „...ostatni raz byłem miesiąc temu. Czy aby nie za
często?”
Środa – 4 marca 2015 – św. Kazimierza, królewicza
J 15,9-17
630
Do Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej z prośbą o łaski w intencji siostry
RóŜy i Sióstr Zawierzanek
700
Za †† matkę Kazimierę, męŜa Kazimierza, wszystkich †† z rodzin Kuźma, Hytroś, Milinkiewicz i Jastrzębskich
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800
Msza Święta rekolekcyjna z homilią 1. Za † męŜa i ojca Kazimierza Baryckiego, †† rodziców
z obu stron, †† Alicję, Marię, Kyla i Leszka oraz za dusze potrzebujące modlitwy
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alfreda i Jadwigę Mucha oraz †† dziadków z obu stron
Konferencja ks. Roberta Sadlaka: „U stóp sędziego, czy u źródeł Miłosierdzia?”
I Czwartek miesiąca – 5 marca 2015
Łk 16,9-31
630
Za †† rodziców Annę i Sylwestra, brata Ernesta, bratową Urszulę (w rocznicę urodzin) i całe
†† pokrewieństwo
700
Za †† Floriana i Kazimierę oraz za Ŝyjącą rodzinę o potrzebne łaski
1630
Szkolna: Za † Ottona Kowol w 14. rocznicę śmierci i o zdrowie dla Edeltraudy
1715
Godzina Święta
1800
Msza Święta rekolekcyjna z homilią 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o
zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji
Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. O umocnienie wiary dla młodych małŜonków Anny i Tomasza
Konferencja ks. Krzysztofa Grzywocza: „Spowiedź. Wyznanie czy rozmowa?”
I Piątek miesiąca – 6 marca 2015
Mt 21,33-43.45-46
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Antoniny i brata Tadeusza z okazji 82. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę dla całej rodziny oraz za
†† męŜa Eugeniusza i syna Jana
830
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Halinę Glinowską i z prośbą o opiekę Matki Boskiej nad synami,
męŜem i matką
Droga KrzyŜowa
1700
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
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18 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† rodziców Albinę i Jana oraz †† rodzeństwo
Droga KrzyŜowa
1900
Msza Święta młodzieŜowa
I Sobota miesiąca – 7 marca 2015
Łk 15,1-3.11-31
630
Za † Lechosława Prus w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny z obu stron i pokrewieństwa
700
Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Rajnharda z okazji 50. rocznicy
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na
dalsze lata Ŝycia jubilatów i najbliŜszej rodziny
2. Za †† ojca Alojzego, teściów Augustyna i Józefę, †† z rodziny Marcinkowskich, Stanisława
Gronowicz, Adama, Barbarę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
III Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2015
Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25
700
W 1. rocznicę śmierci Zdzisława Wójcik oraz za † Stanisławę Wójcik i †† z rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny i Grzegorza z okazji 15. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz
w intencji dzieci Emilii i Karola o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Anioła StróŜa
1030
W intencji kobiet naszej parafii
NaboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii z poświęceniem modli1130
tewników „Droga do Nieba”
1200
Do BoŜej Opatrzności w 80. rocznicę urodzin Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† dziadków Agnieszkę i Władysława Markiewicz oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie rekolekcji wielkopostnych
• Drugi tydzień Wielkiego Postu to w naszej parafii czas wielkopostnych rekolekcji. W tym roku
zatrzymamy się nad praktyką sakramentu pokuty. Zapraszamy na wieczorne Msze Święte z
homilią oraz na wieczorne konferencje. Do tych spotkań rekolekcyjnych zapraszamy na naboŜeństwa kaŜdego dnia według planu podanego w gazetce.
• Dzisiaj zapraszamy jeszcze na godz. 1600 na spotkanie Rady Parafialnej, na godz. 1645 na modlitwę
RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
• Z powodu rekolekcji nie będzie spotkania klubu seniora, Kręgu Biblijnego i Rodzin Nazaretańskich.
• Od poniedziałku w kościele Farnym od godz. 1500 (od poniedziałku do piątku) będzie dyŜur w konfesjonale.
• W poniedziałek, 2 marca o 1715 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1715 Godzina Święta, w piątek o 830 oraz o 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
• Po Mszach Świętych w piątek o 900 oraz 1800 naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej.
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla młodzieŜy przygotowującej się do bierzmowania z klas I
i II gimnazjum. Plan spotkań w gablotce pod wieŜą.
• W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci z klas III, natomiast o 1130, pomiędzy Mszami będzie
krótkie naboŜeństwo z poświęceniem modlitewników „Droga do nieba”.
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Źródło - gazetka
8 marca w Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się dzień skupienia dla osób modlących się
za księŜy, tzw. „Margaretek”. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt (do wtorku). Natomiast w dniach 13-15 marca odbędą się w Seminarium rekolekcje dla chłopców z klas maturalnych. Zapisy przez internet.
Od soboty 21 marca rozpocznie się kolejny cykl spotkań przygotowujących osoby dorosłe do sakramentu bierzmowania. Samo bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w czwartek, 7 maja o
godz. 1830.
Przypominamy o pielgrzymce do Grecji.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; za
tydzień zbiórka w ramach jałmuŜny wielkopostnej na cele parafialnego Caritas. Zbiórka Ŝywności,
która będzie przekazana rodzinom potrzebującym będzie od 15 marca.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Wiktor Dziemiańczyk. lat 81, zam. na ul. Kossaka 39
 Julian Reptowski, lat 86, zam. na ul. Opawskiej 70a/6
 Andrzej Szot, lat 63, zam. na ul. Łąkowej 2c
 Gerard Wochnik, lat 74, zam. na ul. kard. Wyszyńskiego 18
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

U kratek konfesjonału
to wspólny mianownik tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Tam się spotkamy, aby z róŜnych aspektów spojrzeć na
spowiedź, na sakrament BoŜego Miłosierdzia. MoŜna róŜnie
oceniać Kościół w Polsce, ale jesteśmy jeszcze na tle Europy
takim Kościołem, który stosunkowo chętnie korzysta z sakramentu pokuty. Jeśli tylko kapłani dają okazję do spowiedzi, to
zawsze są penitenci. Warto zadbać więc o tę praktykę i jej
jakość. Swego czasu w zgromadzeniu Ojców Kapucynów
(których charyzmatem jest posługa w konfesjonale) pojawił
się pomysł Szkoły spowiedników. Udany pomysł. W rozmowie z O. Jordanem Śliwińskim (który równieŜ
będzie kontynuował na rekolekcyjne spotkania, ale to dopiero 24 marca) powiedział, Ŝe od pewnego czasu
myślał o Szkole penitenta. MoŜe więc tegoroczne rekolekcyjne spotkania będą, przynajmniej w jakimś
stopniu taką Szkołą? Ufamy, Ŝe tak i to za sprawą dobrych gości. Są nimi w kolejności ks. Tomasz Przybyła. Z wykształcenia jest specjalistą ds. katechetyki. Przede wszystkim jest jednak ojcem duchownym
Seminarium w Opolu. Kolejni mówcy są nam dobrze znani: O. Aleksander Radecki, kapłan pochodzący z
naszej parafii, przez wiele lat ojciec duchowny Seminarium, a obecnie odpowiedzialny za Unię Apostolską
Kleru w Archidiecezji Wrocławskiej. RównieŜ znany jest nam ks. Robert Sadlak, obecnie student KUL.
Ostatnim z zaproszonych na ten tydzień gości to ks. Krzysztof Grzywocz, który wykłada duchowość,
przez wiele lat ojciec duchowny kleryków, a potem kapłanów, terapeuta i diecezjalny egzorcysta. Aspektów spowiedzi moŜe być bardzo wiele. Na razie dotkniemy tematów ogólnych o potrzebie pokuty i czerpania z BoŜego miłosierdzia. Będzie teŜ temat dla tych, którzy spowiadają się często, a takŜe chcieliby czegoś więcej przy okazji spowiedzi. Zapraszam na wszystkie wieczorne spotkania.
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.

