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I Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Łukasza (4,1-13)
„Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i
czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony
przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.
Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem BoŜym, powiedz temu
kamieniowi, Ŝeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane
jest: Nie samym chlebem Ŝyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w
górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł
diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł:
Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słuŜyć będziesz. Zaprowadził Go teŜ do Jerozolimy, postawił na naroŜniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem BoŜym,
rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaŜe o Tobie, Ŝeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił
od Niego aŜ do czasu.”

W

tedy Jezus był zawiedziony przez Ducha na
pustynię, aby był kuszony przez szatana”.
Trzeba sobie przypomnieć, jak pierwszy Adam
został wygnany z raju na pustynię, abyś poznał, w
jaki sposób ten drugi Adam (Chrystus) z pustyni
powrócił do raju. Patrzcie, jak niejako poprzednio
wydane wyroki ze swych więzów zostają zwolnione, a dobrodziejstwa BoŜe zostają odnowione,
wstępując na właściwe sobie tory. Z dziewiczej
ziemi powstał Adam, Chrystus natomiast został
urodzony z Dziewicy. Ów jest stworzony na obraz
BoŜy, Ten jest obrazem Boga. Ów został wyniesiony ponad wszystkie nierozumne zwierzęta, Ten jest
wznioślejszy ponad wszystko, co Ŝyje. Przez niewiastę przyszła głupota, dzięki Niewieście mądrość. Na drzewie zrodziła się śmierć, na krzyŜu –
Ŝycie. Ów straciwszy duchowe szaty okrył się liśćmi z drzewa, Ten wyrzekłszy się tego, co światowe,
nie pragnął okrycia dla ciała. Adam przebywa na
pustyni, na pustyni takŜe i Chrystus, bo wiedział
On, gdzie moŜe odnaleźć skazanego, aby po naprawieniu błędu, przyprowadzić go z powrotem do
raju. PoniewaŜ jednak ubrany w świeckie szaty nie

mógł powrócić i stać się mieszkańcem raju jak
tylko będąc bez winy, zwlekł z siebie starego człowieka, a przyodział się w nowego (Kol 3,9-10). A
poniewaŜ wyroki BoŜe zmienione być nie mogą,
zamiast wyroku została zmieniona osoba. CzyŜ ten,
który bez wodza utracił w raju otrzymaną drogę,
zdoła na nią powrócić, bo przecieŜ na niej tyle
pokus, tak trudne zdobycie cnoty, a tak łatwy upadek w grzech?... Jakiego więc (Bóg) miał nam
udzielić wodza przeciw tylu pokusom świata, przeciw tak wielu zasadzkom szatana, skoro wiedział,
iŜ najpierw mamy walczyć „ z ciałem i krwią, a
następnie z rządcami świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebiańskich
(Ef 6,11-12)... KtóŜ jest tak wielkim wodzem, aby
pomógł wszystkim, jeśli nie Ten, który jest ponad
wszystkimi? KtóŜ mnie ponad świat wyniesie, jeśli
nie Ten, który jest większy od świata (J 3,31). KtóŜ
jest tak wielkim wodzem, który by zdołał jednym
skinieniem poprowadzić męŜczyznę i niewiastę, jak
nie Chrystus jedynie, który jest wszystkim we
wszystkich (Kol 3,11)?
św. AmbroŜy († 397)

Poniedziałek – 15 lutego 2016
Mt 25,31-46
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stanisławę i Józefa Ganczarskich, brata Władysława
oraz męŜa Józefa
1800
Zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Kazimierza Złoczowskiego, †† teściów Rozalię i Eliasza
oraz †† rodziców Eugenię i Karola Sajackich, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Antoniego
Jabłonka w 15. rocznicę śmierci, † matkę Władysławę i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Władysławę Pluta w 1. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron, za † Anielę Michalik (w 30.
dzień), za † Martę Kuropatwa (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † Eleonorę Palowską (w 30. dzień), za †† rodziców Józefa i Helenę oraz teścia Stanisława, za † Walentynę
Bondarowicz w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny, za †† z rodzin Chłopieckich, Durów, Jaroniaków, Boudion, Radeckich i † Zygmunta Biczysko, za † Eugeniusza Ziemniak (od
sąsiadów z ulicy Słowackiego 67), za † Henryka Miler (od współlokatorów z ulicy Katowickiej
7), za † Jerzego Honysz (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 6), za † Marię Koszewską (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 3c), za †† Franciszkę Taszka i Jadwigę Czogalla w rocznicę śmierci,
za † mamę GraŜynę Lubacz w 15. rocznicę śmierci, za † męŜa Ryszarda w 5. rocznicę śmierci oraz za †† Michalinę i Józefa, Franciszkę, Marię i Ignacego, za † córkę Beatę, †† Bertę i
Ryszarda WyleŜych, Marię i Antoniego Bula, trzech braci, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące
Wtorek – 16 lutego 2016
Mt 6,7-15
630
Za † Ŝonę Annę Cempel i wszystkich †† z rodziny
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława Rydzak w 5. rocznicę śmierci
Środa – 17 lutego 2016
Łk 11,29-32
630
Za † Krystynę Makselon
1800
Za † Maksymiliana Nowak
Czwartek – 18 lutego 2016
Mt 7,7-12
630
W intencji członków ruchu szensztackiego o wstawiennictwo Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej i BoŜe błogosławieństwo
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1730
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i syna Manfreda Czekała w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dziadków i wszystkich †† z rodziny
Piątek – 19 lutego 2016
Mt 5,20-26
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Marka z okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej oraz zdrowie
Droga KrzyŜowa
900
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800
Za † Juliannę Węgrzyn w 2. rocznicę śmierci
Droga KrzyŜowa
Sobota – 20 lutego 2016
Mt 5,43-48
630
Za † Emilię Kurchan
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: Za † męŜa Mieczysława, †† rodziców z obu stron, † Marię Bartczak i
wszystkich †† z rodziny
II Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2016
Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28-36
700
Za † Matkę Gertrudę Adamiec w 5. rocznicę śmierci, † ojca Pawła Adamiec, †† teściów Jerzego i Hildegardę Suchanek i †† pokrewieństwo z obu stron
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † Henryka Domalewskiego (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26)
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Stefana, rodziców z obu stron, brata Romualda, szwagra
Jana Majer i dusze w czyśćcu cierpiące

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
12
Za † męŜa Andrzeja Szot w 1. rocznicę śmierci, † mamę Jadwigę Urbasik w 2. rocznicę śmierci, † ojca Jerzego Urbasik i wszystkich †† z rodziny
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym (trydenckim)
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka oraz †† rodziców i teściów
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie oraz w naszych rodzinach
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Od dzisiejszej niedzieli swoją praktykę przed święceniami kapłańskimi rozpoczyna pochodzący z
parafii w Głubczycach ks. diakon Marcin Patycki. śyczymy obfitego błogosławieństwa na czas
diakońskiej posługi.
Zachęcamy do głębokiego przeŜycia czasu Wielkiego Postu. Pomocą mogą być, oprócz osobistych
praktyk pokutnych, naboŜeństwa Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym w niedziele o 1715 oraz naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w piątki o 900 oraz po Mszy wieczornej.
Przypominamy, Ŝe w piątki o 1500 w kościele Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
Dziś jeszcze o 1530 RóŜaniec Fatimski.
Przez najbliŜsze dwa tygodnie trwają ferie zimowe. Z tego powodu Msze Święte w tygodniu będą
tylko rano o 630 oraz wieczorem o 1800. Nie będzie zatem Mszy o 900. Kancelaria poranna będzie do
godz. 800. Po południu bez zmian.
Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim.
NajbliŜsze nauki przedmałŜeńskie odbędą się od poniedziałku 29 lutego, natomiast przygotowanie
do bierzmowania dla dorosłych od soboty 2 kwietnia.
Bierzmowanie w naszej parafii zostało wyznaczone na czwartek, 19 maja br. na godz. 1630. Przy tej
okazji gorąco zapraszamy uczniów klas 3 gimnazjum na rekolekcje przed bierzmowaniem. Rekolekcje
zostały zaplanowane w domu rekolekcyjnym w Miedonii w dniach 4-6 marca. Szczegóły i zapisy u ks.
Kamila.
W sobotę 27 lutego w klasztorze Annuntiata odbędzie się Wielkopostne spotkanie misyjne (od 1000).
WyŜsze Seminarium Duchowne zaprasza w dniach 26-28 lutego chłopców maturzystów na rekolekcje. Szczegóły na plakacie. W tych samych dniach w domu rekolekcyjnym w Miedonii odbędą się rekolekcje dla zelatorów śywego RóŜańca.
W dniach 27-28 lutego w domu katechetycznym przy naszej parafii odbędą się warsztaty psychologiczne według Słowa BoŜego „śyj po BoŜemu”. Warsztaty poprowadzi z wykształcenia psycholog, znana ze styczniowego spotkania p. Maria Krzemień. Szczegóły na plakacie.
Kolekta dzisiejsza i z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień
przed kościołem zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Bogusław Zworski, lat 62, zam. na ul. Ocickiej
 Tadeusz Myśliński, lat 58, zam. na ul. Szczęśliwej 31
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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O kazaniu dla dzieci
Po raz kolejny pojawił się głos, prośba, aby Msza Święta o godz. 10.3o w niedziele w naszej parafii była
animowana z myślą o dzieciach. Ten głos, choć zdecydowanie rzadziej niŜ poprzednio pojawiał się równieŜ w rozmowach kolędowych. Popatrzmy raz jeszcze na tę kwestię.
Problem jest odwieczny. Jak znaleźć złoty środek
i zadowolić wszystkich. KaŜde z rozwiązań ma
swoje plusy i minusy. A jeśli do tego dodać proste
spostrzeŜenie, Ŝe... dzieci dzieciom nierówne. Jak
mówić, aby trafić zarówno do dzieci najmłodszych
i tych nastoletnich? A pomiędzy nimi jest jeszcze
niezwykle waŜny wiek – ten związany z przygotowaniem do pierwszych sakramentów... Aby próbować zaspokoić potrzeby wszystkich potrzeba by 4
róŜnych kazań? To oczywiście nierealne.
Dawniej rzeczywiście Msza o 10.3o była zarezerwowana dla dzieci. Do nich było kierowane
słowo i jak mówią parafianie dla nich były zarezerwowane miejsca. Pamiętają to ci, którzy odwaŜyli się je zająć... To oczywiście jest moŜliwe. Ale
nie jest pozbawione wad. Tam gdzie jest stosowane
okazuje się , Ŝe taka „dziecięca Msza” jest najchętniej uczęszczana przez wielu innych parafian. Nie
są to bynajmniej rodzice tych dzieci. Taka Msza
jest łatwa pod względem treści, chwilami zabawna,
na pewno krótka. To są powody dla których jest
ona zazwyczaj dość licznie uczęszczana (przez
dorosłych niezwiązanych ze swoimi dziećmi).
MoŜna prześledzić przykłady z okolicznych parafii,
gdzie taka Msza jest praktykowana. MoŜna więc
połoŜyć akcent na dorosłych. MoŜna równieŜ szukać pośrednich rozwiązań. My kierując się zresztą
wskazaniami podanymi w odpowiednim dyrekto-

rium, postanowiliśmy takie rozwiązanie zastosować. Przypomnijmy, Ŝe (pomijając czas wakacji i
największych świąt) liturgia słowa, a więc całą
pierwsza część Mszy Świętej jest prowadzona
oddzielnie: w kościele „dla dorosłych”, w kaplicy
pod kościołem z myślą o młodszych i najmłodszych uczestnikach liturgii. Decyzji rodziców zostawiamy wybór co będzie lepsze.
Dlaczego takie rozwiązanie? Bo jest próbą godzenia interesów (a i tak będzie taki wiek, Ŝe kazanie na dole będzie „za głupie” na górze „za mądre”). ZauwaŜmy teŜ, Ŝe dzieciom w wieku szkolnym poświęcamy w tygodniu dwa razy po 45 minut
plus (dla bardzo nielicznej garstki) kazanie w czasie Mszy szkolnej. W sumie około 100 minut tygodniowo. Dla dorosłych pozostanie kilkunastominutowe kazanie w niedzielę. MoŜe warto zauwaŜyć,
Ŝe proporcje jakie stosował Jezus były... dokładnie
odwrotne. Jezus nauczał dorosłych, a dzieci błogosławił. A poza tym powiedzmy szczerze największy wpływ na wychowanie religijne dzieci ma nie
katecheta czy teŜ kaznodzieja lecz... rodzic. Tym co
pomoŜe dorastającemu czy dorosłemu dziecku
dobrze przeŜyć kryzys wiary to najprawdopodobiej
nie słowa usłyszane na kazaniu, lecz własny przykład swojego rodzica, który był wierny niedzielnej
Eucharystii.

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.: 700 – 800;
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; Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

