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I Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Marka (1, 12 – 15)
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał
na pustyni, kuszony przez szatana. śył tam wśród zwierząt, aniołowie
zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei
i głosił Ewangelię BoŜą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo BoŜe. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”

P

ochylcie głowy wasze przed Bogiem!” To
wezwanie dociera do nas, jak wiecie, w okresie Wielkiego Postu. Tak czynimy. Pierwszy akt
liturgiczny, od którego rozpoczęliśmy ten okres,
był właśnie aktem pochylenia głowy w Środę
Popielcową. Pochyliliśmy głowy, aby przyjąć
popiół: „Pamiętaj, Ŝe jesteś prochem i w proch
się obrócisz” (Rdz 3,19). Jest to wyraz naszej
śmiertelności i zarazem znak gotowości do pokuty, gotowości nawrócenia: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Pochylenie
głowy moŜe być rozumiane jako gest uniŜoności
czy rezygnacji. Pochylenie głowy przed Bogiem
jest znakiem pokory. Pokora zaś nie utoŜsamia
się ani z uniŜonością ani z rezygnacją. Nie idzie
w parze z małodusznością. Pokora to odrzucenie
pozorów i powierzchowności. To wyraz głębi
ludzkiego ducha. To warunek jego wielkości.
Pisze św. Augustyn: „Chcesz być wielkim? Zacznij od małego. Myślisz o zbudowaniu wielkiego i bardzo wysokiego budynku? Pomyśl przede
wszystkim o fundamencie pokory”. MoŜe ten
sposób myślenia bywa daleki od wielu przejawów współczesnej umysłowości. Często jesteśmy zafascynowani pozornymi wartościami,
pozorną wielkością, tym, co sensacyjne, co wywołuje poruszenie na powierzchni naszej psychiki. Człowiek staje się jakby „jednowymiarowy”,
odcięty od własnej głębi. Buduje na płytkim fundamencie. I bardzo często przeŜywa załamanie

tego, co tak płytko
w sobie zbudował. Wielki Post domaga się pogłębienia naszej wewnętrznej budowy. Stąd właśnie to wezwanie do pokory – cnoty tak bardzo
znamiennej dla całego orędzia ewangelicznego.
Cnoty tak bardzo Chrystusowej. „Pochylcie głowy wasze przed Bogiem!” Pochylmy głowy, aby
mogła nas ogarnąć twórcza moc prawdy i miłości. Jest to moc wyzwalająca. Moc, przez którą
dźwiga się człowiek. Przez którą duchowo rośnie.
wangelista Marek, w słowach wyjątkowo
zwięzłych, czyni aluzję do owego postu Jezusa z Nazaretu, trwającego czterdzieści dni,
który co roku znajduje odbicie w liturgii Wielkiego Postu. Post Jezusa był wprowadzeniem do
głoszenia Ewangelii o Królestwie BoŜym. Wytyczył on w duszach ludzi drogę wiary, bez której
Ewangelia o Królestwie pozostaje jak ziarno
rzucone na jałową ziemię. Ten początek Ewangelii o Królestwie, które przychodzi w Kościele
poprzez czterdziestodniowy post, dzisiejsza liturgia przyrównuje do tęczy, która Była znakiem
przymierza Boga z potomkami Noego po potopie. Do arki Noego jest takŜe przyrównany w
pierwszym Liście św. Piotra Apostoła Kościół, w
którym Chrystus – po odniesieniu zwycięstwa
nad śmiercią i grzechem – dokonuje nieustannie
dzieła odkupienia.
św. Jan Paweł II, 1979 i 1982. r.
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Poniedziałek – 19 lutego 2018
Mt 25,31-46
630
Za † Józefa Lesik (od sąsiadów z ulicy C. Skłodowskiej 4)
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † ElŜbietę Trybańską (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 50)
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marka z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † Juliannę Węgrzyn w 4. rocznicę śmierci
Wtorek – 20 lutego 2018
Mt 6,7-15
630 1. W intencji Barbary z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† Ŝonę Renatę Krzikalla, rodziców z obu stron, braci oraz Alojzego i Kazimierę Bugla
800 W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die Verstorbenen: Christine Passon, Ursula
Kalus, Ulla Penczok sowie für alle †† Teilnehmer der deutschsprachigen Gottesdienste
1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † matkę Bertę Mika w rocznicę śmierci, † ojca Pawła, †† pokrewieństwo Mika i Depta
2. Za †† ojca Józefa Komor, matkę Teresę, matkę Gertrudę Zaczek, brata Karola Zaczek i
dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 21 lutego 2018
Łk 11,29-32
30
6
Za †† rodziców Kazimierę i Alojzego, Zofię i Władysława, †† z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące
900 Za † Andrzeja Szot w 3. rocznicę śmierci
1800 1. Za † syna Zbigniewa StęŜowskiego w 7. rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z rodziny
2. Za † Bronisława Muchę
Czwartek – 22 lutego 2018 – Katedry św. Piotra Apostoła
Mt 16,13-19
630 1. Za † Kazimierza Bochenek (od ElŜbiety Rumin z rodziną)
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Czesława Sala, aby Pan otoczył go miłością i szczęściem
wiecznym (od córki Jadzi z rodziną)
1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci (po naboŜeństwie okazja do spowiedzi dla dzieci)
1800 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Ireny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji rocznicy urodzin Damiana z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Piątek – 23 lutego 2018
Mt 5,20-26
DZIEŃ MODLITWY I POSTU O POKÓJ W REPUBLICE KONGA I W SUDANIE
630 Za † Piotra Michalik w 1. rocznicę śmierci
900 Za † męŜa Andrzeja Szot w 3. rocznicę śmierci
Droga KrzyŜowa
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† córkę Dorotę, wnuka Olafa o dar Ŝycia wiecznego
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Nikodema Bobryk, brata Jana Bobryk,
syna Andrzeja Grabowskiego, teściów Agnieszkę i Eryka Grabowskich, pokrewieństwo z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Droga KrzyŜowa
Msza Święta MłodzieŜowa
1900
Sobota – 24 lutego 2018
Mt 5,43-48
630 1. Z okazji 50. rocznicy urodzin Dariusza Pal, 70. rocznicy urodzin Marii Surma, 79. rocznicy
urodzin Mieczysława Surma i 30. rocznicy ślubu Marii i Mieczysława z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz opiekę Matki BoŜej
2. Za † Kazimierza Bochenek (od Ryszarda Laskosza z rodziną)
1730 Nieszpory Maryjne
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1800

W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, siostrę Krystynę i
brata Jerzego
2. Za † Jana Łobosz w 2. rocznicę śmierci
1930 Wieczór Uwielbienia
II Niedziela Wielkiego Postu – 25 lutego 2018
Rdz 22,1-18; Rz 8,31-34; Mk 9,2-10
NIEDZIELA AD GENTES – DZIEŃ MODLITW I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI
700 Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za †† Marię Ochrombel, jej rodziców Kazimierę i Jana Bębnowicz, dziadków Antoninę i
Mieczysława Berezowskich oraz Helenę Fornalczyk
1030 W intencji rocznych dzieci: Ksawery Nawrocki, Martyna Nowicka, Zuzanna śołubak,
Igor Gołębiowski
1200 Za † mamę ElŜbietę w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
1645 RóŜaniec za młode pokolenie
1715 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800 Za †† Bronisławę PrzysięŜny w 1. rocznicę śmierci, męŜa Józefa, brata Dariusza PrzysięŜny, Maję PrzysięŜny, Adama Rzeszowskiego i za †† z rodziny
1900
Wieczór Filmowy: „Cierń Boga”
W tym tygodniu modlimy się: za ludzi uzaleŜnionych
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W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w Gorzkich śalach z kazaniem pasyjnym o godz. 1715, a takŜe w naboŜeństwach Drogi KrzyŜowej (w czwartek o 1630 dla dzieci,
w piątek dla dorosłych po Mszy o 900 i po Mszy wieczornej.
Dzisiaj jeszcze w naszej parafii o 1400 Msza Święta Trydencka, o godz. 1530 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie.
Ponadto w klasztorze Annuntiata od 1600 Spotkanie Rodzinne. Zapewniona jest opieka dla dzieci.
W tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane
wcześniejsze zapisy.
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.
W czwartek o 1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci, a po niej okazja do spowiedzi.
W tym tygodniu dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej będą miały swoje
spotkania w salkach. Przypomnijmy, Ŝe spotkania odbywają się we wtorki i piątki o 1530 i 1630.
W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z I roku przygotowań.
Przy okazji pragniemy poinformować, Ŝe w naszej parafii bierzmowanie będzie udzielane w piątek, 11 maja.
W sobotę rozpoczyna się cykl spotkań dla dorosłych (tzn. osób nieobjętych katechezą szkolną)
przygotowujących do bierzmowania. Spotkania rozpoczną się w sobotę, 24 lutego o 1900 w domu katechetycznym.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami
zapraszamy na spotkanie w
sobotę o godz. 900.
W sobotę o 1930 kolejny
Wieczór Uwielbienia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
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Natomiast w przyszłą niedzielę o 19 w kaplicy pod kościołem Wieczór Filmowy. Wyświetlimy
film „Cierń Boga”, który ukazuje męką Pańską widzianą oczyma Apostołów.
W klasztorze Annuntiata w przyszłą niedzielę od godz. 900 Wielkopostne Skupienie dla kobiet.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Z inicjatywy Ojca Świętego najbliŜszy piątek będzie dniem modlitw i postu o pokój w Republice Konga i Sudanie, natomiast następna niedziela to dzień modlitw i solidarności z misjonarzami.
W dniach 2-4 marca w domu rekolekcyjnym w Głębinowie odbędą się Spotkania MałŜeńskie.
Szczegóły na stronie internetowej.
W tych samych dniach Seminarium zaprasza na Rekolekcje Powołaniowe. Mają one na celu
pomów w rozeznaniu powołania i pokazać jak wygląda codzienne Ŝycie w Seminarium. Zaproszeni są tegoroczni i przyszłoroczni maturzyści, a takŜe męŜczyźni, którzy juŜ wcześniej zdali maturę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
Od 16 do 18 marca na G. św. Anny odbędą się rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania
„Ładowarka”. W sposób szczególny zapraszamy uczniów klas III gimnazjum, jako bezpośrednie
przygotowanie do bierzmowania. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Kamilem.
Apostolat Matki BoŜej Pielgrzymującej zaprasza na czuwanie nocne na Jasną Górę w dniach
10-11 marca. Szczegóły na plakacie. Natomiast w lipcu planowana jest pielgrzymka do Szensztatu. Szczegóły równieŜ na plakatach.
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 i małym
drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na
cele remontowe. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Jan Krupa, lat 81, zam. na ul. Katowickiej 13
 Stefan Kapuścik, lat 82, zam. na ul. Kossaka 29 (pogrzeb 20.02.2018 o 12.oo)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

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.
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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.

