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V Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Jana (11, 1 – 45)
Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł. Lecz i teraz wiem, Ŝe Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił
Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Rzekła
Marta do Niego: „Wiem, Ŝe zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i Ŝyciem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, Ŝyć będzie. KaŜdy, kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu:
„Tak, Panie! Ja wciąŜ wierzę, Ŝeś Ty jest Mesjasz, Syn BoŜy, który miał przyjść na świat”. Jezus
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go połoŜyli?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie,
chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A śydzi rzekli: „Oto jak go miłował”. Niektórzy z nich powiedzieli:
„Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus ponownie okazując wzruszenie głębokie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, juŜ cuchnie.
LeŜy bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „CzyŜ nie powiedziałem ci, Ŝe jeśli
uwierzysz, ujrzysz chwałę BoŜą?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze,
dziękuję Ci, Ŝeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, Ŝe Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na
otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, Ŝeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy, zawołał
donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane
opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „RozwiąŜcie go i pozwólcie mu
chodzić”. Wielu więc spośród śydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

P

anie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł” (J
11, 21). W słowach Marty wyraŜa się powszechne pragnienie ludzi, by istniał ktoś, kto
byłby zdolny pokonać bezlitosnego wroga, który
udaremnia człowiekowi wszelkie próby osiągnięcia absolutu: śmierć. Oto dlaczego całą ludzkość
przepełniło radosne uniesienie, gdy odsunięto
kamień ze świeŜego grobu w jerozolimskim
ogrodzie i spełniła się zapowiedź tego, na co
ludzie czekali przez całe tysiąclecia: „Ja jestem
zmartwychwstaniem i Ŝyciem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, Ŝyć będzie” (J 11, 25). Pan
pełen chwały otworzył na ościeŜ podwoje Ŝycia i

nadał ostatecznie sens owej potrzebie wieczności,
spełnienia, pełni, która pulsuje w kaŜdym człowieku: wierny Bóg, który wskrzesił Syna, solidarnego z ludźmi aŜ do śmierci, budzi w nas
krzepiącą pewność nieśmiertelności. Dzisiaj
śmierć nadal zbiera swoje Ŝniwo; cierpienie i ból
codziennie ranią udręczone ciało ludzkości. Ale
w ciemnościach moralnego i fizycznego zła,
przed oczyma wierzącego zapala się światło wyraźnej obietnicy: „Ja jestem zmartwychwstaniem
i Ŝyciem”. Słowa te są podporą w oczekiwaniu,
pozwalają wytrwać w cierpliwości, dają pewność
nadziei.
św. Jan Paweł II, 1986 r.
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Poniedziałek – 3 kwietnia 2017
J 8,1-11
630
Za † Gintera Dwuleckiego (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 22)
900
Za †† ojca Eugeniusza, siostry Zofie i Ryszardę
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Bertę i Jana, siostry Annę i Danutę oraz syna Romana w jego rocznicę urodzin, teściów Justynę i Franciszka i za wszystkich †† z rodziny
2. Za †† rodziców Magdalenę i Karola Zwaka, Marię Cichon i Pawła Sczyrba oraz †† z pokrewieństwa
Wtorek – 4 kwietnia 2017
J 8,21-30
630 1. W dniu urodzin Bronisławy Untan z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
2. Za † Alicję Sztuka w 30. dzień
800 W języku niemieckim: Für verstorbenen Eltern Magdalena und Alois Jaskulla, Großeltern,
verstorbenen Willibald, Stefanie und Marie sowie verstorbene Edeltraud Jaschek
1800 1. Za † ElŜbietę śółty w 10. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa, brata Jana, teścia Waltera Cygan, wszystkich †† z rodziny
2. Za †† teściów Marię i Franciszka Wochnik i †† dzieci
Środa – 5 kwietnia 2017
J 8,31-42
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † ks. Filipa Wolnik, †† rodziców, siostrę Marię, dziadka Wilhelma
900 Za †† rodziców Józefa i Marię Klinik, córkę Łucję, synów Antoniego, Pawła, Karola i Ŝonę
Antoninę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 20. rocznicy ślubu Danuty i Krzysztofa z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. W kolejną rocznicę ślubu GraŜyny i Józefa o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej
rodziny
I Czwartek miesiąca – 6 kwietnia 2017
J 8,51-59
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikina w dniu urodzin oraz za †† z rodzin
Kikina i Pomperskich
2. Za †† Dawida, Joannę, Marcina, Piotra, Mariana i Bronisławę
1630 Szkolna: Za † ojca Władysława Szwed w 30. dzień po śmierci
1730 Godzina Święta
1800 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. Za † Helenę Kubielas w 1. rocznicę śmierci, †† Antoniego i Stanisławe Kubielas, Józefa Mazur
I Piątek miesiąca – 7 kwietnia 2017
J 10,31-42
630
Za † Annę Marklowską (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a)
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Jarogniewa Wojackiego w rocznicę urodzin
Droga KrzyŜowa
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za † Michała Popławskiego w rocznicę śmierci, za †† rodziców i krewnych
Droga KrzyŜowa ulicami miasta
Sobota – 8 kwietnia 2017
J 11,45-57
630 1. Za † Gerarda Czepelka, †† rodziców, teściów, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z okazji urodzin Małgorzaty Draszczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i dalsze BoŜe błogosławieństwo
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Pawła Kozioł w 12. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Martę i Antoniego, braci Janusza i Herberta, siostrzeńca Leszka, za †† z
rodziny Myszor i Marcol i za dusze w czyśćcu cierpiące
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Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 9 kwietnia 2017 Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
700 Do BoŜej Opatrzności w intencji Władysławy w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Poświęcenie palm przed kościołem, procesja i Msza Święta Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie na dalsze lata i opiekę Matki BoŜej
dla Jadwigi Latoń z okazji 80. rocznicy urodzin
1030 Poświęcenie palm przed kościołem, procesja i Msza Święta Msza dziękczynna z okazji 70.
rocznicy urodzin Danuty o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki BoŜej dla dzieci
i wnuków
1200 1. Za †† rodziców Jadwigę i Mieczysława i †† z rodzin
2. W intencji rodziny Małgorzaty i Romana Frenzel o BoŜe błogosławieństwo
1645 RóŜaniec za młode pokolenie
1715 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Alojzego z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej ich rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji młodzieŜy z okazji Światowego Dnia MłodzieŜy
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie i modlitwę Rycerstwa Niepokalanej, oraz na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek
od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
W piątek zapraszamy na naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej. Po Mszy o 900 naboŜeństwo w kościele,
natomiast po Mszy wieczornej odbędzie się Droga KrzyŜowa ulicami miasta. Nurty z róŜnych
parafii połączą się i zakończą naboŜeństwo na placu przy ulicy Chełmońskiego. Zapraszamy do
licznego udziału.
MłodzieŜ zapraszamy na piątkową Drogę KrzyŜową.
RównieŜ tego dnia odbywa się Ekstremalna Droga KrzyŜowa. Rozpoczęcie Mszą Świętą o 2100 w
Rudach, a po niej wyjście w 40 km trasę do Rybnika i z powrotem do Rud. Szczegóły na
edk.org.pl
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
Z inicjatywy kilku rodzin dzisiaj w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 odbędzie się spotkanie
dla małŜeństw. Ma to być uzupełnienie róŜnych spotkań formacyjnych oprócz dni skupienia dla
kobiet, męŜczyzn i czuwań dla młodzieŜy. Zapewniona będzie opieka dla dzieci. Zapraszamy zainteresowanych.
Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa. Przed Mszami o 900 i 1030 będzie procesja i
poświęcenie palm. Palmy będą rozprowadzane przez Caritas.
Tradycyjnie juŜ Niedziela Palmowa jest zarazem Światowym Dniem MłodzieŜy. Z tej okazji
zapraszamy młodzieŜ od 3 klasy gimnazjum na Diecezjalne Spotkanie przed Niedzielą Palmową. Spotkanie odbywa się w Seminarium. Wyjazd z parafii o 900, zakończenie w Opolu ok. 2130.
konieczne jest zgłoszenie przez formularz podany na naszej stronie parafialnej. Opłata 20 zł.
Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 1400 do katedry opolskiej osoby Ŝyjące w związku niesakramentalnym na wspólne naboŜeństwo pokutne.
Doroczne rekolekcje wielkopostne dla osób cierpiących z powodu uzaleŜnienia odbędą się w
Winowie w dniach 6-8 kwietnia 2017 r o godz. 1900 w kościele pw. Ducha Świętego w Winowie.
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe w Rabce zaprasza dzieci i młodzieŜ do 18
roku Ŝycia na 27-dniowe turnusy leczniczo - sanatoryjne w zakresie leczenia schorzeń dróg
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oddechowych, astmy, alergii, wad postawy, otyłości oraz cukrzycy. W ramach bezpłatnego pobytu
(rodzice jedynie przywoŜą i odbierają dzieci) zapewnione jest zakwaterowanie z wyŜywieniem,
zabiegi lecznicze, nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum a takŜe zajęcia opiekuńczo wychowawcze. BliŜsze informacje oraz druk skierowania, który wypełnia lekarz,
na stronach www.scru.pl a takŜe na stronach szkoły www.zssscru.rabka-net.pl. Ulotki moŜna odebrać z zakrystii.
Policja przestrzega przed próbami wyłudzania pieniędzy zwłaszcza od osób starszych. Szczegóły w gablotce.
Przed kościołem ministranci rozprowadzają świece świąteczne.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium
Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.

•
•
•

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Jadwiga Rozmus, lat 67, zam. na ul. Waryńskiego 7a
 Teodora Woźna, lat 78, zam. na ul. Katowickiej 25
 Gertruda Orszulka, lat 59, zam. na ul. Kossaka 51
 Urszula Kocur, lat 46, zam. na ul. Polnej 6a
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Apel Biskupa Opolskiego
o pomoc dla ofiar kataklizmów w Peru
Drodzy Diecezjanie!
W związku z powodziami i lawinami błotnymi, które w ostatnich
tygodniach nawiedziły Peru, gdzie pracują m.in. misjonarze z
naszej diecezji, gorąco Was proszę o solidarność wyraŜoną w
modlitwie i wsparciu materialnym dla ofiar kataklizmu podczas
zbiórki do puszek w Niedzielę Palmową. Zebrane pieniądze za
pośrednictwem Caritas Diecezji Opolskiej zostaną przekazane
Caritas Peru.
Biskup opolski Andrzej Czaja

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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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. 17.00 – 18.00;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

