gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 8/2016 (628)

21 lutego 2016 r.

II Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Łukasza (9,28-36)
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby
się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch męŜów rozmawiało
z Nim. Byli to MojŜesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o
Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem
Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego
chwałę i obydwóch męŜów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili
od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, Ŝe tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla MojŜesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił
się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie
i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.”

W

obec wybranych kilku świadków Pan odsłania swoją chwałę i ukazuje swoje człowieczeństwo, wspólne Mu z innymi ludźmi, w takim
blasku, Ŝe Jego twarz jaśnieje jak słońce, a Jego
szaty są białe jak śnieg. W tym przemienieniu chodziło głównie o to, Ŝeby usunąć z serca uczniów
zgorszenie krzyŜa, a takŜe, by przez widok majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w
wierze, które mogłoby nastąpić na widok poniŜającej, choć dobrowolnie podjętej męki. Niemniej
troszczył się Pan jeszcze i o to, by całemu świętemu Kościołowi dać silną podstawę do nadziei. Całe
bowiem Ciało Chrystusa, to znaczy Kościół, miało
się stąd dowiedzieć, jaka je oczekuje przemiana, i
w jakiej chwale będą uczestniczyć Jego członki,
jeśli jego Głowa takim blaskiem promienieje.
Zresztą juŜ przedtem Pan to zapowiedział; nawiązując do swego przyjścia w majestacie: „Wtedy
sprawiedliwi, mówił, jaśnieć będą jak słońce w
królestwie swego Ojca”. Podobne świadectwo daje
święty Paweł Apostoł: „Sądzę bowiem, mówi, Ŝe
cierpień teraźniejszych nie moŜna stawiać na równi
z chwałą, która ma się w nas objawić”. A na innym
miejscu: „Umarliście bowiem i wasze Ŝycie jest
ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaŜe Chrystus, nasze Ŝycie, wtedy i wy razem z Nim ukaŜecie

się w chwale”. Cud przemienienia zawiera inne
jeszcze pouczenie, w tym celu, aby Apostołowie
mogli się bardziej umocnić i wszystko zrozumieć.
Oto ukazują się im MojŜesz i Eliasz, a więc przedstawiciele Prawa i proroków, i rozmawiają z Panem. W ten sposób w obecności pięciu razem męŜów sprawdzają się słowa Pisma: „Zeznanie musi
być potwierdzone przez dwóch lub trzech świadków”. CóŜ bowiem pewniejszego niŜ Słowo donośnie rozlegające się po świecie głosem Starego i
Nowego Przymierza, i Dobra Nowina, której zgodnie wtórują rzecznicy dawnych objawień? Zaświadczają tu nawzajem o sobie strony ksiąg obu
Przymierzy. Chwalebne przemienienie jawnie ukazuje Tego, który był zapowiedziany znakami pełnymi tajemnic. Albowiem, jak mówi święty Jan:
„Prawo zostało nadane przez MojŜesza, łaska i
prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”. W Nim i
przez Niego stało się rzeczywistością i to, co obiecywały dane przedtem znaki, i to, do czego zmierzały przepisy Prawa. Chrystus stwierdza swoim
przemienieniem prawdę danych niegdyś obietnic, a
swoją łaską umoŜliwia zachowanie przykazań. A
więc niech i w nas umacnia się wiara w to, co głosi
Ewangelia.
sw. Leon Wielki († 461)
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Poniedziałek – 22 lutego 2016 – Katedry św. Piotra Apostoła
Mt 16,13-19
630
Za †† znajomych Marię, Zofię, Jadwigę, Sabinę, BoŜenę, Zdzisławę
1800
Za † męŜa Gerarda Wochnik w 1. rocznicę śmierci
(do modlitwy wiernych: za † Annę Marię Malinowską w rocznicę urodzin)
Wtorek – 23 lutego 2016
Mt 23,1-12
630
Za †† rodziców Marię i Romana Czerniawskich w 8. rocznicę śmierci
1800
Za † syna Zbigniewa w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 24 lutego 2016
Mt 20,17-28
630
Za † Hermana Oehler w rocznicę urodzin
1800
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
Adoracja Najświętszego Sakramentu (Ruch Rodzin Nazaretańskich)
Czwartek – 25 lutego 2016
Łk 16,19-31
630
Za † Aleksa Kwaśnica w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców Martę i Józefa, córkę Wandę
1800
Za † męŜa Stanisława Trudzik, †† rodziców z obu stron, siostry Ritę i Józefę oraz pokrewieństwo
Piątek – 26 lutego 2016
Mt 21,33-43.45-46
630
Za †† Antoninę i Władysława, †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
Droga KrzyŜowa
900
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800
Za † męŜa Rudolfa Ochmann, †† rodziców z obu stron
Droga KrzyŜowa w intencji Światowych Dni MłodzieŜy
Sobota – 27 lutego 2016
Łk 15,1-3.11-31
630
Za † Ŝonę Jadwigę, †† rodziców z obu stron, szwagra Jana, ciotkę Stefanię
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za †† rodziców Ludwikę i Czesława Nowodworskich, dziadków z obu
stron, Jana Kampika oraz wszystkich †† z rodziny
III Niedziela Wielkiego Postu – 28 lutego 2016
Wj 3,1-8.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9
700
Za † Stefanię Drab w 6. rocznicę śmierci o spokój duszy oraz za †† ojca Stanisława, siostrę
Irenę, szwagra Alfreda i dusze w czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † Mieczysława w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
1030
W intencji rocznych dzieci: Agata Piórko, Zuzanna Panufnik
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Michaeli z okazji 30. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1630
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za †† rodziców Luizę i Alojzego Kadzimierz
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę nawrócenia dla trwających w grzechach
•
•
•
•

Dzisiaj o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym. zapraszamy na godz. 1630 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
Przypominamy, Ŝe w okresie ferii nie ma mszy o 900 oraz Ŝe kancelaria poranna jest czynna do 800.
W środę po wieczornej Mszy Świętej Adoracja w ramach spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Msza szkolna w czwartek o 1630.

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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W piątek o 9 Droga KrzyŜowa, o 15 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na Drogę KrzyŜową w intencji Światowych Dni MłodzieŜy w piątek po Mszy
wieczornej.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę do Krakowa Łagiewnik w czasie której zostaną odebrane
relikwie św. S. Faustyny.
Od poniedziałku, 29 lutego nauki przedmałŜeńskie.
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.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; przed kościołem zbiórka na misje
„Ad Gentes”. Za tydzień przed kościołem moŜliwość materialnego wsparcia działań Caritas (jałmuŜna
postna).
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO WŁOCH
Z OKAZJI ROKU MIŁOSIERDZIA BOśEGO
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA W WATYKANIE
28 marca – 7 kwietnia 2016
1 dzień. Przejazd tranzytowy do Padwy. Nawiedzenie bazyliki i grobu św. Antoniego, Msza św. Spacer po
Piazza Prato Della Valle. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Padwy.
2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Bolonii. Spacer po Starym Mieście - Ratusz, Bazylika Świętego Petroniusza – jeden z największych kościołów w świecie chrześcijańskim, Fontanna Neptuna, Pałac Króla Enzo, Piazza Maggiore. Przejazd do Loreto. Nawiedzenie Bazyliki Loretańskiej – sanktuarium Domku
św. Rodziny. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień. Śniadanie. Przejazd do Manoppello - sanktuarium Oblicza Chrystusa Zmartwychwstałego, następnie Lanciano – miejsce Cudu Eucharystycznego. Wyjazd do San Giovanni Rotondo. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień. Śniadanie. Nawiedzenie sanktuarium Monte san Angelo, następnie przejazd do San Giovanni
Rotondo i miejsc związanych z Ŝyciem i działalnością św. o. Pio. Powrót do hotelu na obiadokolację i
nocleg.
5 dzień. Śniadanie. Wyjazd do Pietrelciny - miejsca urodzenia św. o. Pio. Nawiedzenie kościoła Matki
BoŜej Anielskiej. Przejazd na Monte Cassino. Nawiedzenie cmentarza Ŝołnierzy polskich. Wejście do
Bazyliki św. Benedykta. Dziedzińce Bramantego i Dobroczyńców. Wejście do Bazyliki i modlitwa
przy grobie św. Benedykta i św. Scholastyki. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Rzymu.
6 dzień. Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Niedziela BoŜego Miłosierdzia w Watykanie. Nawiedzenie grobu
św. Jana Pawła II, zwiedzanie bazyliki i placu św. Piotra. Przejście do Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w kościele San Spirito in Sassia. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień. Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie: Bazyliki Santa Maria Maggiore i św. Jana na Lateranie, Święte Schody. Colosseum, Forum Romanum, Plac Wenecki, Panteon, Plac Navona i Plac Hiszpański. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
8 dzień. Śniadanie. Wyjazd do AsyŜu. Nawiedzenie grobów św. Franciszka i św. Klary. Msza św. Spacer
przez pięknie zachowane, średniowieczne miasto. Czas wolny. Dla chętnych przejście do San Damiano – miejsca nawrócenia św. Franciszka. Przejazd do bazyliki Santa Maria degli Angeli z Porcjunculą.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
9 dzień. Śniadanie. Przejazd do Wenecji. Rejs po Canale Grande. Zwiedzanie placu i bazyliki św. Marka sanktuarium z relikwiami Św. Marka i arcydziełem sztuki jubilerskiej Pala d'Oro, Pałac DoŜów (z zewnątrz), Most Westchnień, Most Rialto. Czas wolny. Późnym wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
10 dzień. Przyjazd do Opola przed południem.
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ŚDM
czyli co? gdzie?
i kiedy?
Do centralnych wydarzeń w Krakowie dzielą nas
juŜ tylko miesiące. Kolejne dni owocują nową
wiedzą co do szczegółów, ale teŜ pojawiają się
nowe pytania. Co najwaŜniejsze trwa formacja,
gdyŜ międzynarodowe spotkanie młodych ludzi ma
na celu wymianę dóbr duchowych. Zapraszamy
zatem na następne spotkania które będą ogłaszane
w parafii. Oprócz formacji na róŜnych szczeblach
(diecezja, dekanaty) trwają przygotowania organizacyjne. Na dzień dzisiejszy mamy około 25 rodzin
gotowych przyjąć pielgrzymów w czasie dni w
diecezjach. Chodzi tutaj o przedostatni tydzień
lipca, a dokładnie o dni od środy 20 lipca do niedzieli 24 lipca włącznie. Wyjazd do Krakowa będzie miał miejsce w poniedziałek.
Poszczególne dni pobytu pielgrzymów w diecezjach (a więc w naszych parafiach) będą miały
swoją tematykę. Środa to dzień przyjazdu i zakwaterowania. Na terenie Raciborza spodziewamy się
około 600-800 pielgrzymów. Nie jest znana jeszcze
dokładna liczba pielgrzymów. Nie wiadomo równieŜ skąd przybędą. Na ten moment (i w praktyce
jeszcze przez ponad miesiąc) zgłoszone grupy będą
się zapełniały uczestnikami. Dopiero gdy będą juŜ
ostatecznie zamknięte będzie moŜliwy podział tych

grup na mniejsze i przydzielenie ich do konkretnych parafii. Na dziś najwięcej jest pielgrzymów z
Włoch, Francji, Hiszpanii, ale są takŜe grupy z
Brazylii, Indii...
Kolejny dzień w ramach Dni w Diecezjach to
czwartek. Jest to dzień kultury. My będziemy prezentować róŜne miejsca naszego miasta, jego historię i kulturę, pielgrzymów będziemy prosili o krótkie prezentacje swojej kultury. Po zwiedzaniu miasta centralne spotkanie odbędzie się w okolicy
Rynku. Piątek to dzień miłosierdzia. Młodzi będą
przygotowywali spotkania z osobami starszymi w
DPS, z dziećmi w świetlicach, być moŜe w więzieniu... Popołudnie to Droga KrzyŜowa ulicami miasta i wspólna Eucharystia.
Sobota to spotkania ogólnodiecezjalne na G. św.
Anny oraz w Opolu. Niedziela jest dniem w rodzinach, natomiast po południu planowany jest festyn
na Zamku z koncertem „Armii Dzieci”.
Oprócz przygotowań do wydarzeń na terenie
Raciborza trwają takŜe przygotowania do wyjazdu
do Krakowa. Obecnie rejestrowana jest grupa która
chce uczestniczyć w całym tygodniu. Planujemy
takŜe wyjazd na same dni z Ojcem Świętym (od 29
lipca do 1 sierpnia). Szczegóły w parafii.

Niedziela po 2100
dziś o uczynkach miłosierdzia
względem ciała i duszy
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.: 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;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

