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III Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Jana (2, 13 – 25)
„ZbliŜała się pora Paschy Ŝydowskiej i Jezus udał się do
Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, takŜe baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to
stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, Ŝe napisano:
Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to śydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykaŜesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego śydzi: Czterdzieści sześć
lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, Ŝe to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu
świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał
się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.”

W

Ewangelii dzisiejszej św. Jan opowiada,
jak Jezus zastawszy w świątyni jerozolimskiej kupców i bankierów zrobił bicz ze sznurków i wypędził ich wołając: „Weźcie to stąd, a z
domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” (J
2,16). „Surowa” postawa Chrystusa moŜe się
wydać sprzeczna z łagodnością, z jaką zazwyczaj
odnosi się On do grzeszników, leczy chorych,
przygarnia małych i słabych. JednakŜe tak naprawdę łagodność i surowość to dwa oblicza tej
samej miłości, która w zaleŜności od potrzeby
potrafi być delikatna i wymagająca. Autentycznej
miłości zawsze towarzyszy prawda. Gorliwość i
miłość Jezusa względem domu Ojca dotyczy nie
tylko świątyni z kamienia. Cały świat naleŜy do
Boga i dlatego nie wolno go profanować. Chrystus przez swój profetyczny gest, o którym mówi
tekst dzisiejszej Ewangelii, przestrzega nas przed
pokusą handlowania nawet religią – poprzez

naginanie jej i wykorzystywanie do celów przyziemnych, a w kaŜdym razie jej obcych. [...]
Ewangeliczny opis ma teŜ znaczenie bardziej
specyficzne, które odsyła do tajemnicy Chrystusa
i zapowiada radość Wielkiejnocy. Odpowiadając
tym, którzy domagają się, aby na potwierdzenie
swojego proroctwa uczynił jakiś „znak”, Jezus
rzuca swego rodzaju wyzwanie: „Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na
nowo” (J 2,19). Ewangelista sam zauwaŜa, Ŝe
mówi On o swoim ciele, nawiązując do przyszłego zmartwychwstania. Tak więc człowieczeństwo Chrystusa ukazane jest jako prawdziwa
„świątynia”, Ŝywy dom Boga. Zostanie ona „zburzona” na Golgocie, lecz zaraz potem „odbudowana” w chwale, aby stać się duchowym schronieniem dla tych, którzy przyjmują orędzie
Ewangelii i pozwalają się kształtować Duchowi
BoŜemu.
św. Jan Paweł II, 1997 r.
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Poniedziałek – 5 marca 2018
Łk 4,24-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za duszę śp. ks. Proboszcza Kazimierza Jońca
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Annę w rocznicę śmierci, †† ojca Antoniego, brata
Tadeusza i bratową Reginę oraz †† z rodzin Fryc i Jasion
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† teściów Jana i Katarzynę Popardowskich, pokrewieństwo z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Marię i Maksymiliana Sternadel, dwóch braci, córkę Gizelę Raczek w 7.
rocznicę śmierci, Stefana Zaczek i wszystkich †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 6 marca 2018
Mt 18,21-35
630 1. Za †† Weronikę, Jana, Bolesława Szeremet oraz Irinę, Jana i Juliana Goszko
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Czesława Sala, aby Pan Bóg obdarzył go miłością i
szczęściem wiecznym (od córki Jadzi z rodziną)
800 W języku niemieckim: Zur Mutter Gottes der immerwährenden Hilfe um weitere Kraft, Gesundheit sowie Gottes Segen für Daniela und Michael als Anlass des Geburtstages
1800 1. Za † męŜa Tadeusza Szembel w rocznicę śmierci
2. Z okazji 18. rocznicy urodzin Martyny, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary
Ducha Świętego, opiekę Matki BoŜej w dorosłym Ŝyciu
Środa – 7 marca 2018
Mt 5,17-19
630 Za † tatę Józefa Mroczek, brata Piotra i †† z rodziny
900 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, brata Winfryda, rodzeństwo
Stuka i Rak. dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † Zofię Ewę Blana w 1. rocznicę śmierci
2. Za †† siostry Leontynę i Honoratę, rodziców Jana i Annę, braci Bolesława i Albina Kurowskich, teściów Jana i Stefanię Rusin
Czwartek – 8 marca 2018
Łk 11,14-23
630 1. Za † Kazimierza Bochenek (od Barbary i Pawła Laskosz z rodziną)
2. Za † Edeltraudę Madzia w 30. dzień po śmierci
1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. W intencji Kobiet naszej parafii
2. Za † Zdzisława Wójcik w 4. rocznicę śmierci, †† Stanisławę Wójcik, Marię i Michała Siorak, Zygmunta Siorak, Danutę Kotula, Stanisława Stryjskiego, Marię Szyk, †† z rodziny i
dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 9 marca 2018
Mk 12,28-34
630 Za † ks. Krzysztofa Stanieckiego w 15. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † Henryka Wałacha i †† z pokrewieństwa (od Leokadii Więckowskiej)
Droga KrzyŜowa
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Mariana z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za † Władysława Gronowicza (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20)
Droga KrzyŜowa
1900 Spotkanie z modlitwą w duchu Taize
Sobota – 10 marca 2018
Łk 18,9-14
630 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla solenizanta i jego rodziny
2. Za †† Józefa i Genowefę oraz za †† z rodzin Zapart, Pałka, Urban, Stryjewski i dusze w
czyśćcu cierpiące
1730 Nieszpory Maryjne

parafii pw. NSPJ w Raciborzu

1800
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W sobotni wieczór: 1. Z okazji 55. rocznicy urodzin syna Stanisława z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† rodziców Franciszkę i Józefa Datta, Jadwigę i Alojzego Drygalskich, syna Jana Drygalskiego o zbawienie wieczne
3. Za † Jana Krupa w 30. dzień (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13)
IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018 – Laetare
2 Krn 36,14-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
ROZPOCZĘCIE PARAFIALNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
700 Za †† rodziców Stefanię i Mieczysława Guła w 1. rocznicę śmierci
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za †† rodziców Eugenię i Franciszka Jabłońskich, brata Józefa Jabłońskiego oraz dziadków
1030 1. Za † Cecylię Lenczyk w 5. rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Jasnogórskiej w intencji Krystyny Wieczorek z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200 Z okazji 85. rocznicy urodzin Lucyny Rubiś z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej na dalsze lata, dary Ducha Świętego dla
całej rodziny
1600 NaboŜeństwo i spotkanie dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej
oraz ich rodziców
RóŜaniec za młode pokolenie
1645
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za †† rodziców Marię i Dominika Gronowicz, męŜa Stanisława Jarno oraz za †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: W intencji kobiet naszej parafii
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. Przypomnijmy, Ŝe w piątki po Mszy o 900 i po Mszy
wieczornej jest naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej. Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.
• W tym tygodniu dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej będą miały swoje
spotkania w salkach.
• Ponadto na przyszłą niedzielę na godz. 1600 zapraszamy na krótkie naboŜeństwo z poświęceniem modlitewników „Droga do nieba” oraz spotkanie organizacyjne przed I Komunią. Zapraszamy zarówno dzieci, jak i rodziców.
• 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 zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą sprawowaną w intencji wszystkich kobiet
naszej parafii.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą w duchu Taize w piątek o godz. 1900.
• Przyszłą niedzielą rozpoczniemy nasze wielkopostne rekolekcje parafialne. Potrwają one do
wtorku. Wygłosi je ks. Konrad KrzyŜ, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu.
• Ksiądz Biskup Ordynariusz wydał komunikat w którym informuje o rozpoczęciu działalności od nowego roku szkolnego Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. BliŜsze szczegóły w kancelarii par. św. Mikołaja (takŜe w piątki od 1400 do 1700).
• 11 marca w klasztorze Annuntiata od 900 wielkopostne skupienie dla męŜczyzn.
• 17 marca w kaplicy w Domu św. Notburgii odbędzie się Wielkopostne spotkanie Bractwa św.
Józefa.
• Kandydatów do bierzmowania z klas III zapraszamy na rekolekcje na G. św. Anny w terminie 1618 marca.
• Spotkania zarówno dla 1, jak i 2 roku przygotowań do bierzmowania odbędą się w tygodniu od 12
marca.
• RównieŜ od 16 do 18 marca w domu formacyjnym w Miedonii odbędą się rekolekcje dla Zelatorów śywego RóŜańca. Zapisy drogą mailową.
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Apostolat MB Pielgrzymującej z Szensztat zaprasza na nocne czuwanie (z 10 na 11 marca) na
Jasnej Górze. Wyjazd o 1730 zgłoszenia w zakrystii. Natomiast w sobotę, 16 marca w Winowie
czuwanie. Zapisy równieŜ w zakrystii.
Przypominamy równieŜ o planowanej na listopad (12-19) pielgrzymce do Ziemi Świętej i Jordanii. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia, gdyŜ wymagane są rezerwacje lotnicze.
Przy okazji pragniemy poinformować, Ŝe z danych przekazanych przez Urząd Skarbowy wynika,
Ŝe na terenie naszej parafii mieszka 11.006 osób.
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
W przyszłą niedzielę dodatkowa zbiórka na cele parafialnego Caritas, w tym na świąteczną pomoc
dla najuboŜszych.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

•
•
•
•
•

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Zygmunt Dziekan, lat 88, zam. na ul. Łąkowej
 Stefan Polak, lat 87, zam. na ul. Słowackiego
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Komunikat w sprawie rozpoczęcia działalności
Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu
Z dniem 1 września 2018 roku w Raciborzu rozpocznie działalność Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące. Będzie to drugie katolickie liceum w diecezji opolskiej, którego organem prowadzącym
jest Kuria Diecezji Opolskiej.
Placówka w Raciborzu będzie czerpać z rozwiązań i doświadczeń edukacyjnych Liceum Humanistycznego w Nysie. W tegorocznym rankingu szkoła w Nysie zajmuje 1. miejsce w województwie
opolskim, biorąc pod uwagę wskaźnik zdawalności matur, a 2. miejsce w rankingu szkół ogólnokształcących. Bazując na tych doświadczeniach edukacyjnych, nowe Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu dostosuje swoją ofertę edukacyjną do regionu, dla którego powstanie.
Fachowo przygotowana kadra w ramach zajęć szkolnych i fakultatywnych będzie przekazywała
młodzieŜy nie tylko rzetelną wiedzę, ale takŜe chrześcijańskiej wartości. Opierając się na nowoczesnej
bazie dydaktycznej i efektywnej metodzie nauczania, szkoła będzie rozwijać u uczniów umiejętności
rozwiązywania problemów i kształtować relacje społeczne.
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące zaprasza w swoje progi nie tylko młodzieŜ z Raciborza,
ale równieŜ z miast i wiosek rejonu Głubczyc, Kietrza, Kędzierzyna-Koźla, Kuźni Raciborskiej. Młodych ludzi, którzy chcieliby kształcić się w nowej szkole, i ich rodziców zapraszamy do kancelarii
parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Od 12 marca kaŜdego dnia w godzinach kancelaryjnych oraz w
kaŜdy piątek od 14.00 do 17.00 będzie moŜna uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków
przyjęcia do szkoły.
Zawierzając BoŜej Opatrzności dzieło tworzenia nowej katolickiej placówki dydaktycznowychowawczej, z serca błogosławię wszystkim angaŜowanym w to dzieło.
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.

