gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 11/2018 (733) 18 marca 2018 r.

V Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Jana (12, 20 – 33)
„[...] Jezus powiedział: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony
Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: JeŜeli ziarno
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeŜeli
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje Ŝycie, traci je, a kto
nienawidzi swego Ŝycia na tym świecie, zachowa je na Ŝycie wieczne. A
kto by chciał Mi słuŜyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóŜ
mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: JuŜ wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum
stojący to usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus:
Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym
światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyŜszony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.”

D

zisiaj słyszymy, Ŝe Pan Jezus zapowiada
swoją śmierć. Jest to Piąta Niedziela Wielkiego Postu; zbliŜyliśmy się bardzo do Wielkiego
Tygodnia, do Triduum Sacrum, które na nowo
przypomina nam w sposób szczególny Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego słowa,
którymi Pan zapowiada swój bliski juŜ kres, mówią o chwale: „Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy... Teraz dusza moja
doznała lęku i cóŜ mam powiedzieć?... Ojcze,
wsław Twoje imię!” (J 12,23.27-28). I wreszcie
wypowiada słowa, które tak głęboko ukazują
tajemnicę odkupieńczej śmierci: „Teraz odbywa
się sąd nad tym światem... A Ja, gdy zostanę nad
ziemię wywyŜszony, przyciągnę wszystkich do
siebie” (J 12,31-32). To wywyŜszenie Chrystusa
nad ziemię poprzedziło wywyŜszenie w chwale:
wywyŜszenie na drzewie KrzyŜa, wywyŜszenie
męczeńskie, wywyŜszenie śmiertelne. Jezus zapowiada swoją śmierć takŜe w tych tajemniczych
słowach: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

JeŜeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeŜeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Jego
śmierć jest rękojmią Ŝycia, jest źródłem Ŝycia dla
nas wszystkich. Przedwieczny Ojciec postanowił
tę śmierć w porządku łaski i zbawienia, tak jak w
porządku natury postanowiona jest śmierć ziarna
pszenicy w ziemi, aŜeby mógł ukazać się kłos
przynoszący obfity plon. Tym plonem, który
staje się chlebem codziennym, Ŝywi się potem
człowiek. TakŜe ofiara, jaka dokonała się w
śmierci Chrystusa, stała się pokarmem naszych
dusz pod postacią Chleba. Przygotujmy się na
przeŜywanie Wielkiego Tygodnia, Triduum Sacrum Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Przyjmijmy to Ŝycie, którego źródłem jest Jego
Ofiara. Przechodźmy przez to Ŝycie posilając się
pokarmem Ciała i Krwi Odkupiciela, wzrastajmy
w Nim, aby osiągnąć Ŝycie wieczne.
św. Jan Paweł II, 1979 r.
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Poniedziałek – 19 marca 2018 – św. Józefa, Oblubieńca NMP
Mt 1,16.18-21.24
630 Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa i przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo dla Karola w 30. rocznicę urodzin oraz dla całej rodziny
900 W intencji członków Ruchu Szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej
1800 1. Ku czci św. Józefa w intencji męŜczyzn i ojców naszej parafii
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa Lechowicza z okazji 90. rocznicy urodzin i imienin
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą pomoc, zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia dla solenizanta, całej rodziny i dla pani Ireny
Wtorek – 20 marca 2018
J 8,21-30
630 1. Za †† rodzeństwo Annę i Gererda Holeczek, Anielę i Józefa Neudeker, Henryka Lizak,
Małgorzatę Lukaszczyk i męŜa
2. Za †† rodziców Władysławę i Stanisława Krupiczowicz oraz pokrewieństwo z obu stron
800 W języku niemieckim: Za †† rodziców Marię i Zygmunta Skoc
1800 1. Za †† mamę Józefę Kurek, ojca Jana, męŜa Mariana, siostrę i brata
2. Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek
Środa – 21 marca 2018
J 8,31-42
30
6
Za †† Stanisława, brata Józefa i ich rodziców
900 Za †† rodziców Reginę i Leona, Jadwigę i Mieczysława i za †† z rodziny
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Edwarda i †† z pokrewieństwa
2. Z okazji urodzin Joanny z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo w rodzinie
Czwartek – 22 marca 2018
J 8,51-59
630 1. Za † Kazimierza Bochenek (od kuzyna Zdzisława Bochenka z rodziną)
2. Za † Józefa Karapuda w 6. rocznicę śmierci
1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci, okazja do spowiedzi dla dzieci
1800 1. Za † Franciszkę Karaszkiewicz
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Józefa, braci Emiliana, Zygmunta Wypysek
Piątek – 23 marca 2018
J 10,31-42
630 Za † Gerarda Czepelka, †† rodziców, siostry, teściów, pokrewieństwo Czepelka i Jurytko
900 Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Piotra Szumacher, Krystynę Hruby, Zofię i
Rozalię Sutor, pokrewieństwo z obu stron
Droga KrzyŜowa
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za † Mariana Bogdanik w 1. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Józefa i Paulinę Gawliczek
Droga KrzyŜowa ulicami miasta; Wieczór Uwielbienia
Sobota – 24 marca 2018
J 11,45-57
630 1. Za † Stanisławę Rzeźnicką, †† dziadków Wiktorię i Władysława Pelc, Jana i Janinę Rzeźniczek
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Janinę i Karola Bruch, brata Bronisława i bratową
Janinę Bruch, siostrę Jadwigę Bortel, szwagra Jerzego Cenzartowicza, Zbigniewa Buniak,
teściów Michalinę i Piotra Buniak, szwagrów Edwarda, Tadeusza i Józefa, dziadków z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Nieszpory Maryjne
1730
1800 W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Franciszka i Helenę, teściów Mieczysława i Łucję,
braci Jerzego i Wilhelma, siostrę ElŜbietę i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Rudolfa Skatuła, rodzeństwo z obu stron i
dziadków
www.nspjraciborz.pl

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 25 marca 2018
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15
700 Do Miłosierdzia BoŜego za † siostrę Krystynę Panicz w 2. rocznicę śmierci
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Poświęcenie palm przed kościołem, procesja i Msza Święta Za †† Marię Ochrombel, jej
rodziców Kazimierę i Jana Bębnowicz, dziadków Antoninę i Mieczysława Berezowskich
oraz Helenę Fornalczyk
1030 Poświęcenie palm przed kościołem, procesja i Msza Święta W intencji rocznych dzieci:
Luiza Podhajska, Filip Mikołajec, Zofia Łodziana, Iga Solich
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny i Mirosława Mogielnickich z okazji 40. rocznicy
ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
dla jubilatów i całej rodziny
1645 RóŜaniec za młode pokolenie
1715 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800 Za † męŜa, ojca, dziadka, pradziadka Mariana w kolejną rocznicę śmierci, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: w intencji młodzieŜy
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
W tym tygodniu swoje spotkania w domu katechetycznym będą miały dzieci przygotowujące się
do spowiedzi i Komunii Świętej.
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.
W czwartek o 1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci, a po niej okazja do spowiedzi.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
Droga KrzyŜowa w piątek po Mszy o 900. RównieŜ w piątek po Mszy wieczornej wyruszy Droga
KrzyŜowa ulicami miasta. Podobnie jak w ubiegłych latach nurty z róŜnych parafii przyjdą do
naszej parafii, gdzie będzie wspólne zakończenie, a następnie czas Adoracji i Wieczór Uwielbienia. Droga KrzyŜowa z naszej parafii przejdzie ulicami Wczasową, Słowackiego, Matejki, Warszawską. Zapraszamy do licznego udziału.
Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa. Przed Mszami o 900 i 1030 będzie procesja i
poświęcenie palm. Palmy będą rozprowadzane przez ministrantów.
Liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości śycia przypadnie po
oktawie Wielkanocy – 9 kwietnia. Nie mniej juŜ teraz zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
Tradycyjnie juŜ Niedziela Palmowa jest zarazem Światowym Dniem MłodzieŜy. Z tej okazji
zapraszamy młodzieŜ od 3 klasy gimnazjum, licealistów i studentów w sobotę na Diecezjalne
Spotkanie przed Niedzielą Palmową. Spotkanie odbywa się w Seminarium. Wyjazd będzie organizowany w ramach całego dekanatu, zakończenie w Opolu ok. 2130. Konieczne jest zgłoszenie
przez formularz podany na naszej stronie parafialnej. Ze względów organizacyjnych zapisy do
środy.
W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne. Rozpoczęcie o 1600. Zapewniona jest opieka dla dzieci.
Midraszowy Teatr śydowski zaprasza na spektakl „Pieśń o moim Mesjaszu” na podstawie tekstów Romana
Brandsteattera. Spektakl odbędzie się w
naszym kościele w niedzielę 25 marca
o 1500.
W sobotę od godz. 1600 okazja do
spowiedzi.
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W drugi dzień świąt, 2 kwietnia udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę 24 marca o godz. 1900. Przy okazji przypominamy
o podstawowych warunkach jakie muszą spełniać kandydaci na chrzestnych. Muszą to być osoby
wierzące, praktykujące (systematycznie uczestniczące w Ŝyciu sakramentalnym, niedzielnej Eucharystii), bierzmowane, wolne od przeszkód kanonicznych (w praktyce nie Ŝyjące w związkach
niesakramentalnych). Prosimy rodziców, aby nie wybierali chrzestnych, którzy nie spełniają tych
wymagań.
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 22-24 marca 2018 r o godz. 1900 w kościele pw. Ducha Świętego w Winowie.
Jest kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę ministrantów do Włoch (Rzym -Wenecja - Padwa AsyŜ) koszt 1260zl + 30 euro. Termin: 25 czerwca -1 lipca. Szczegóły u ks Tomasza. Zaproszenie
jest adresowane do młodzieŜy i dzieci.
Przypominamy o planowanych pielgrzymkach do Drezna oraz do Ziemi Świętej i Jordanii. Osoby
zainteresowane prosimy o zgłoszenia.
Wydawanie paczek dla osób starszych będących w trudnej sytuacji materialnej 22 marca od 1500
do 1700. Do środy moŜna jeszcze składać trwałą Ŝywność w koszach wyłoŜonych w kościele.
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul Królewskiej 19,
zapraszają Rodziców i Uczniów 21 i 22 marca na Dni Otwarte naszej Szkoły
Podstawowej, Zawodowej i Przysposabiającej do Pracy.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. W zakrystii jest
do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś przed kościołem zbiórka na
rzecz parafii na Ukrainie w której posługuje O. Alojzy.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Ks. Konrad KrzyŜ dziękuje za czas wspólnych rekolekcji i wsparcie udzielone jego parafii.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Włodzimierz Owsianka, lat 88, zam. w Głuchołazach
 Erwin Zając, lat 67, zam. na ul. Warszawskiej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Pieśń o moim Mesjaszu
niedziela, 25.03.2018
godz. 15.oo
kościół NSPJ
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
Biblioteka parafialna: wtorki 8 -19 (pół godziny 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;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

