
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 11/2016 (631) 13 marca 2016 r. 
 

 

V Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Jana (8,1-11) 
 
„Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w 
świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał 
ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego 
kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją 
pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie MojŜesz nakazał nam takie 
kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, 
aby mieli o co Go oskarŜyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu 
Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I 
powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aŜ do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas 
Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzieŜ oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, 
Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili juŜ nie grzesz.” 
 

dy tedy niewiasta sama pozostała i wszyscy 
inni odeszli, Jezus zwrócił oczy na nią. Słysze-

liście głos sprawiedliwości, posłuchajmy i łaskawo-
ści. Sądzę, Ŝe ową niewiastę bardzo przeraziło, gdy 
usłyszała słowa Pana: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Faryzeusze 
wglądnąwszy w siebie, przez swe odejście sami się 
przyznali do winy, pozostawiając niewiastę z wiel-
kim grzechem Temu, który Ŝył bez grzechu. A gdy 
usłyszała: „Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci na nią kamień”, oczekiwała, iŜ ją 
ukarze Ten, w którym grzechu znaleźć nie mogła. 
Chrystus zaś, który językiem sprawiedliwości 
wszystkich odpędził, zwrócił na nią łaskawe spoj-
rzenie i zapytał: „Nikt cię nie potępił?” Odpowie-
działa: „Nikt, Panie”. a On rzekł: „I Ja cię nie potę-
pię”. MoŜe się lękałaś mego potępienia, poniewaŜ 
nie znalazłaś we Mnie grzechu? „I Ja cię nie potę-
pię”. CóŜ to znaczy, Panie? Popierasz więc grze-
chy? Wcale nie. ZwaŜ, co jest dalej: „Idź i nie 
grzesz więcej”. A przeto Pan potępił grzech, a nie 
człowieka. Gdyby bowiem popierał grzech, tak by 
powiedział: I Ja cię nie potępię. Idź i Ŝyj, jak 
chcesz. Bądź spokojną, Ja cię uwolnię. Jakichkol-
wiek grzechów się dopuścisz, zwolnię cię od 

wszelkiej kary i od katuszy piekła i podziemia. Tak 
jednak nie powiedział... „Albowiem słodki i prawy 
jest Pan” (Ps 25,8). Kochasz, bo jest słodki, lękaj 
się, bo jest prawy. Jako łagodny powiedział: „Mil-
czałem”, lecz jako sprawiedliwy mówi: „Czy zaw-
sze będę milczał?” (Iz 42,14)... Łagodny jest Pan, 
cierpliwy jest Pan, ale i sprawiedliwy jest Pan, i 
prawdomówny jest Pan. Daje ci czas do poprawy, 
lecz ty bardziej kochasz zwłokę, niŜ poprawę. 
Wczoraj złym byłeś? Dzisiaj bądź dobry. I dzisiej-
szy dzień źle spędziłeś? Popraw się przynajmniej 
jutro. Zawsze czekasz i od miłosierdzia BoŜego 
wiele sobie obiecujesz, jakby Ten, który przez 
pokutę obiecuje ci przebaczenie, obiecał ci i dłuŜ-
sze Ŝycie. Skąd wiesz, co ci przyniesie dzień ju-
trzejszy?... Nie wiesz, kiedy nadejdzie dzień ostat-
ni. Czy nie jesteś niewdzięczny mając dzień dzi-
siejszy, aby się poprawić? Chrystus powiedział 
więc do niewiasty: „I Ja cię nie potępię”. Otrzyma-
ła bezpieczeństwo co do przeszłości, pozostała 
dalej w niepewności co do przyszłości. „Zgładzi-
łem, coś popełniła; zachowaj to, co nakazałem, 
abyś otrzymała to, co obiecałem”. 

 
św. Augustyn († 430) 

G 
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Poniedziałek – 14 marca 2016        J 8,12-20 
   630   Za † ojca Aleksandra śebrowskiego w 26. rocznicę śmierci, †† mamę Marię, brata Romualda i 

pokrewieństwo z obu stron 
   900   W intencji Marii w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1800 1. Za † Ŝonę Kazimierę Kaproń, †† rodziców z obu stron oraz braci 
   2. Za †† rodziców Katarzynę i Tomasza GuŜda, Annę i Jana Hap, braci i siostry z obu stron oraz 

za dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 15 marca 2016        J 8,21-30 
   630   Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalszą BoŜą opiekę z okazji urodzin Gerarda 
      Spotkania rekolekcyjne dla klas szkoły podstawowej 
 1800 1. Za †† siostrzeńca Krzysztofa Świrzewskiego w 2. rocznicę śmierci i siostrę Sylwię 
   2. Za † Ŝonę Józefę w 4. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Jana i Bronisławę, teściów Marcjannę 

i Edwarda 
   3. Zbiorowa za zmarłych: za † Adelajdę Moskwa w 7. rocznicę śmierci, † męŜa Antoniego i 

trzech braci, za † Henryka Miler  (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 7), za † męŜa i ojca 
Tadeusza Ciołek w 5. rocznicę śmierci i wszystkich †† z pokrewieństwa, za † Henryka Doma-
lewskiego (od Ŝony, dzieci i wnuków), za † Zofię Rejman (od brata Stefana z rodziną), za † 
Tadeusza My ślińskiego (w 30. dzień, od Ŝony, rodziny i znajomych), za † męŜa Jerzego Ho-
nysz w rocznicę urodzin, †† rodziców Łucję i Klemensa Kapek, siostrę Zofię śydek, siostrze-
nicę Agnieszkę Cybulską, †† teściów Leona i Gertrudę Honysz, szwagra Gerarda Honysz oraz 
†† Mieczysława Paś i Mariana Urbisz, za † Martę Greger (w 30. dzień) oraz za †† ojca Józefa 
i dziadków, za †† Walerię i Stanisława Wadowskich w rocznicę śmierci, za †† z rodziny Wa-
dowskich, Marię i Michała Kurasz i Franciszka Rydzio, za † Wiktora Bobko, † Ŝonę Kazimie-
rę, za † Marię Skaźnik i † męŜa Stefana, za † ojca, dziadka i pradziadka Stanisława Stachowi-
cza w 7. rocznicę śmierci, †† Ŝonę Stanisławę oraz 2 braci Zygmunta i Mariana, za †† rodzi-
ców Jana i Narcyzę Laszewicz, siostrę Ninę, Domicylę, wszystkich †† z rodzin Laszewicz i 
Targońskich 

Środa – 16 marca 2016         J 8,31-42 
   630   Za † Andrzeja Suchańskiego w 1. rocznicę śmierci 
   900   W intencji Antoniny z okazji 82. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
      Spotkania rekolekcyjne dla klas szkoły podstawowej 
 1800 1. Za † męŜa Jerzego Chmielewskiego i za †† rodziców z obu stron 
   2. W intencji Romana Kula o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin 
Czwartek – 17 marca 2016        J 8,51-59 
   630 1. W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki 

Boskiej Trzykroć Przedziwnej 
   2. W dniu urodzin GraŜyny o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1730   RóŜaniec prowadzony przez członków Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za †† męŜa i ojca Jana Marcinek w 7. rocznicę śmierci, syna Franciszka, rodziców i dziadków 

z obu stron 
   2. W intencji męŜa Patryka z okazji 35. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na 

dalsze lata Ŝycia 
     Wieczór Damsko-Męski spotkanie z p. Barbarą Słomian i wykład „Więzi w relacjach” 
Piątek – 18 marca 2016         J 10,31-42 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie 
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   900   Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Krystynę Hruby, Rozalię i Zofię Sutor oraz 

krewnych z obu stron 
      Droga KrzyŜowa 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Pawła Świętek, †† rodziców Józefa i Jadwigę Kusidło, teściów Jana i Gertru-

dę Świętek, siostrę RóŜę, szwagrów Gerarda i Józefa 
   2. W intencji Joanny z okazji 42. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
      Droga KrzyŜowa ulicami miasta w ramach obchodów Światowych Dni MłodzieŜy (Droga 

KrzyŜowa wyruszy z róŜnych parafii, w tym z naszej i zakończy się w naszym kościele) 
Sobota – 19 marca 2016 – św. Józefa, Oblubieńca NMP   Mt 1,16.18-21.24 
   630   Za † ojca Władysława i † wujka Józefa Majchrzak 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Ku czci św. Józefa w intencji męŜczyzn i ojców naszej parafii 
   2. Za †† rodziców Wincentego i Emilię Mrówka, brata Józefa, siostry Marię, Janinę, Krystynę, 

Zofię, Małgorzatę i szwagrów 
   3. Za † męŜa Mariana w rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące 
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 20 marca 2016             Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56 
   700   Za †† rodziców Ruth i Tadeusza Mizioch, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Poświęcenie palm przed kościołem, procesja i Msza Święta Za †† rodziców Teresę i Józefa Lech 
 1030   Poświęcenie palm przed kościołem, procesja i Msza Święta Za †† Bronisławę i Edwarda Ciu-

ruś, Czesławę Mojeścik, Annę i Andrzeja Szydłowski, Marię i Zygmunta Szawczukiewicz, 
Apolonię Czajkowską 

 1200   W intencji Franciszka w 2. rocznicę urodzin 
 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym (trydenckim) 
 1630   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1645   W domu katechetycznym spotkanie dla rodzin gotowych przyjąć młodzieŜ w ramach Świato-

wych Dni MłodzieŜy (takŜe dla zainteresowanych moŜliwością przyjęcia) 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Za † córkę Mariolę w 50. rocznicę urodzin, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przygotowania do świąt 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1530 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na 

Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. 
• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• We wtorek i środę odbędą się w kościele od 1050 spotkania rekolekcyjne dla dzieci. Msza szkolna w 

czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej, a 

takŜe dla gimnazjalistów przygotowujących się do bierzmowania z klas drugich. Szczegóły pod wieŜą. 
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Na 

spotkanie zaproszone są takŜe osoby gotowe przekazać 1% podatku na cele Fundacji. 
• RównieŜ w czwartek na godz. 1830 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wieczorów Damsko-

Męskich. Spotkanie w temacie „Więzi w relacjach” poprowadzi p. Barbara Słomian.  
• W piątek po Mszy o 900 Droga KrzyŜowa, natomiast o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• RównieŜ w piątek, po Mszy wieczornej wyruszy miedzy innymi z naszej parafii Droga KrzyŜowa 

ulicami miasta. Zakończenie, z racji kościoła jubileuszowego będzie równieŜ w naszym kościele. Na-
boŜeństwo wpisuje się w obchody corocznych Światowych Dni MłodzieŜy, które przypadają w nie-
dzielę palmową. 

• W ramach wspomnianych obchodów młodzieŜ zapraszamy na spotkanie do Opola na kolejny Pro-
log. Na zakończenie spotkania na godz. 1930 zaproszenie są takŜe rodzice. Informacje o zapisach i wy-
jeździe u księŜy. 
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• W przyszłą niedzielę zapraszamy rodziny które deklarowały moŜliwość przyj ęcia młodzieŜy w 
ramach SDM na krótkie spotkanie do domu katechetycznego na godz. 1645. 

• W sobotę przed niedzielą palmową przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii 
lub zakrystii. 

• Za tydzień Niedzielą Męki Pańskiej, czyli palmowa. Przed Mszami o 900 oraz o 1030 przed kościołem 
poświęcenia palm i procesja. 

• RównieŜ w przyszłą niedzielę o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim, a o 1630 
RóŜaniec za młode pokolenie. 

• Przypominamy o spotkaniu przygotowującym pielgrzymkę na Kresy. Pielgrzymka zaplanowana jest 
w terminie 25-29 lub 30 czerwca, zaś spotkani odbędzie się we wtorek, 15 marca o 1830 w domu kate-
chetycznym. 

• Na plakatach jest takŜe plan pielgrzymki do Brna, Ołomuńca i Pragi. Pielgrzymka planowana jest 
na dni 27-29 maja. Zapisy wraz z zaliczką 100 zł w kancelarii. 

• 17 marca Caritas będzie wydawał paczki najbardziej potrzebującym rodzinom i objętych stałą opieką 
Caritas. Dziś jeszcze moŜna przynieść trwałą Ŝywność i złoŜyć do kosza z tyłu kościoła. Za tydzień 
Caritas będzie takŜe sprzedawał palmy. 

• Dziś przed kościołem ciąg dalszy akcji Młodych Misjonarzy Miłosierdzia : moŜliwość zakupienia 
świec na stół wielkanocny, a takŜe ksiąŜek i płyt z konferencjami o tematyce rodzinnej. Dochód na ce-
le charytatywne dla naszego parafianina. Dziękujemy za zainteresowanie. 

• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii za tydzień na budowę obiektów die-

cezjalnych i konserwację zabytków.  
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

Pielgrzymka na Kresy 
Termin  od 25 do 29 lub 30 czerwca 2016 (5-6 dni) 
Koszt: w zaleŜności od czasu trwania 750-850 zł. 
W programie: Lwów, Gródek Jagieloński, Rudki, 

Sambor, Drohobycz, Truskawiec, Daszawa, 
śurawno, Kochawina, Kałusz, Doli-
na,Bolechów, Morszyn, śydaczów, Chodo-
rów, Rohatyń, BrzeŜany, Tarnopol, ZbaraŜ , 
Wisniowiec, Krzemieniec, Poczajów, Podka-
mień, Huta Pieniacka , Olecko. 

Spotkanie osób zainteresowanych we wtorek, 15 
marca po Mszy wieczornej w domu kateche-
tycznym przy par. NSPJ. 

 

Wieczór Damsko-Męski 
Spotkanie z p. Barbarą Słomian i wykład 

„Wi ęzi w relacjach” 
Czwartek, 17 marca 18.3o 

Pielgrzymka do Czech 
Termin  od 27 do 29 maja 2016 
Koszt: w zaleŜności od ilości osób 490 lub 510 zł. 
W programie:  
Dzień 1 Przejazd do Ołomuńca, zwiedzanie, prze-
jazd do hotelu w okolicy Pragi 
Dzień 2 Praga: Hradczany, katedra św. Wita, Pałac 
Królewski, bazylika św. Jerzego, most Karola, 
parlament muzeum narodowe.  
Dzień 3 Przejazd do Brna, zwiedzanie miasta, 
powrót do Raciborza w godzinach wieczornych. 
Opłata obejmuje m. in. 2 śniadania i 2 obiadokola-
cje, noclegi w hotelach w pokojach 2-3 osobo-
wych. NaleŜy przygotować ok. 25 euro na wstępy. 

Droga KrzyŜowa ulicami miasta 
         Piątek, 18 marca 2016 
            Rozpoczęcie po Mszy wieczornej 

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. 


