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10-17 kwietnia 2022 r. 

gazetka rzymskokatolickiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 
 

Niedziela Męki Pańskiej 
Ewangelia według św. Łukasza (19,28-40) 
Czytanie Męki Pańskiej: Łk 22,14-23.56 
 

     Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do 
Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród 
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wcho-
dząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden 
człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: 
„Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 
     Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy 
odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązuje-
cie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je 
do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 
Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy 
Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie 
Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze 
spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam 
wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 
 

OJCOWIE KOŚCIOŁA 
Fakt, że niesiemy te gałązki zawiera w sobie wielką tajemnicę. Oliwka bowiem, niosąca w 

owocu ukojenie bólu i trudu, oznacza uczynki miłosierdzia; także i słowo „miłosierdzie” po grecku 
brzmi „oleos”. Palma zaś, choć ma twardy pień, posiada wspaniały koniec, czyli koronę, czym pokazuje, 
że przez twardość życia mamy się wznosić ku piękności niebieskiej ojczyzny. I dlatego Dawid, poeta i 
psalmista śpiewa o mężu sprawiedliwym: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma” (Ps 92,13). Nieśmy więc 
gałązki oliwne w ręku, okazując w postępowaniu moc miłosierdzia. Weźmy więc i gałązki palm, abyśmy 
za spełnione uczynki miłosierdzia nie wyglądali ziemskich radości, ale piękna niebiańskiej ojczyzny, 
gdzie nas wyprzedził Pan nasz, Jezus Chrystus.                         Anonim (IX w.) 
 

Drodzy Parafianie 
Stoimy u progu Wielkiego Tygodnia. Stoimy równocześnie z poczuciem bezradności i bezsilności wo-
bec okrucieństwa, które obserwujemy. Być może zatrważa nas ogrom zła. Stoimy jednak u progu 
Wielkiego Tygodnia. Na początku tego Tygodnia również w oczach uczniów Jezusa wszystko po kolei 
legło w gruzach. Jezus, po pierwszym Hosanna, był zdradzony, wydany osądzony, ukrzyżowany…  
Jednak my już wiemy dlaczego ten Tydzień jest Wielki. W pierwszy dzień po szabacie wszystko bę-
dzie wyglądało inaczej. Takiej nadziei w patrzeniu w przyszłość życzymy. Niech najbliższe dni rodzą w 
Was taką właśnie nadzieję. 
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Ogłoszenia z życia naszej parafii 
WIELKI TYDZIEŃ 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 10 kwietnia 2022          Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56 
 1645   Różaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
 1800    Msza Święta wieczorna 
 1900   w kaplicy pod kościołem: katecheza o Męce Pańskiej na podstawie filmu „Pasja” 
• Dziś Niedziela palmowa, czyli Męki Pańskiej. Liturgia kolejnych dni Wielkiego tygodnia po-

zwala na towarzyszenie Jezusowi w ostatnich dniach Jego życia. Udział w liturgii tych dni, 
zwłaszcza już od Wielkiego Czwartku pozwala na przeżywanie Zbawczych wydarzeń i peł-
niejszy udział w owocach Krzyża. 

• Ponieważ świętowanie Triduum Paschalnego rozpoczyna się w czwartkowy wieczór, dla-
tego zapraszamy i usilnie prosimy o skorzystanie ze spowiedzi do Wielkiego Czwartku. Dzi-
siaj okazja do spowiedzi po południu od 1700 do 1900. 

 

LITURGIA KOŚCIOŁA 
„...od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej 

miłości. W dniu dzisiejszym obchodzimy pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy, gdzie miał On spełnić 
Paschalną tajemnicę Męki i Zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i po-
bożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwych-
wstaniu i życiu.”              Z liturgii poświęcenia palm 
 

SYMBOL  
Procesja z palmami, rusza do kościoła przy śpiewie pieśni o Chrystusie Królu. Procesja ta jest wezwa-

niem do pójścia za Chrystusem i do wyjścia naprzeciw tajemnicy Paschalnej. 
 

LITURGIA „KOŚCIOŁA DOMOWEGO” 
Dobrze jest przygotować dla wszystkich gałązki palm, bazi. Palmami można udekorować krzyże w domu. Jeśli 

to możliwe, to po południu można spędzić wspólny czas na słuchaniu Ewangelii (J 12,12-16) oraz śpiewaniu pieśni 
o Chrystusie Królu. W modlitwie pomocna może być Droga do nieba s. 286 n. 
 

Wielki Poniedziałek – 11 kwietnia 2022       J 12,1-11 
   630   O dary i owoce Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla Leo-

nardy z okazji urodzin 
   900   W kolejną rocznicę ślubu Danuty i Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie 
 1730   Różaniec o pokój na świecie 
 1800 1. Za † Marka Pośpiecha w 1. rocznicę śmierci, † mamę Marię Woźniak oraz teściową Marię 

Pośpiech (od żony Wiolety z synami Mateuszem i Jakubem) 
   2. W dniu urodzin wnuczki Magdaleny o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża 
Okazja do spowiedzi: dla dzieci z klas IV-VI o 1500; z klas VII-VIII o 1600 
     spowiedź dla dorosłych od 600 do 900 oraz od 1500 do 1900 
Wielki Wtorek – 12 kwietnia 2022       J 13,21-33.36-38 
   630 1. Za † męża Helmuta w 19. r. śmierci, †† rodziców z obu stron i całe †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia Bożego za † męża Ludwika Koczupinda, †† teściów, rodziców, wujka ks. 

Zygmunta, †† Rachwałów, †† z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen Ehegatten Jan Kula 
 1730   Różaniec o pokój na świecie 
 1800 1. Za † matkę Annę Weiner w 6. rocznicę śmierci, †† ojca Pawła, teściów Marię i Henryka 

Mucha, †† z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do Bożej Opatrzności w int. Kazimierza i Haliny z okazji 54. rocznicy ślubu z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i dla całej rodziny 
Okazja do spowiedzi: od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000 
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Wielka Środa – 13 kwietnia 2022        Mt 26,14-25 
   630   W intencji Jana i Janiny w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całej rodzinie 
   900   Za †† rodziców Barbarę i Huberta Rathai oraz † Martę Rathai 
 1730   Różaniec o pokój na świecie 
 1800 1. Do Miłosierdzia Bożego za †† teściów Anielę i Michała, męża Stanisława, szwagra Michała, 

Barbarę, Andrzeja i ciocię Bronisławę oraz wszystkich †† z rodziny 
   2. Za †† z rodziny Górskich żonę Halinę i syna Władysława, rodziców z obu stron Genowefę, 

Jana, Paulinę, Bronisława, bratową i brata Bogusławę, Eugeniusza i syna Krzysztofa, ciocie 
i wujków Karolinę, Karola, Genowefę, Zdzisława, Stanisławę, Jana, Genowefę, Franciszka, 
Adolfa, Mariannę, Janinę, za dusze w czyśćcu 

Okazja do spowiedzi: od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000 

Wielki Czwartek – 14 kwietnia 2022  Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa 
  930   W Opolu Msza Święta Krzyżma - Rozpoczęcie Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
 1800   Msza Wieczerzy Pańskiej 1. W intencji kapłanów naszej parafii, o nowe powołania kapłań-

skie i zakonne oraz w intencji wspólnoty „Margaretka” 
   2. W intencji Parafian 
   3. Do Miłosierdzia Bożego za †† żonę i matkę Katarzynę, syna i brata Eugeniusza i wszystkich 

†† z rodziny 
   4. Za †† rodziców Annę i Leona Pieniuta, mamę Bronisławę Ziętek oraz rodzeństwo 
 2200   Nabożeństwo Via Sanguinis (Droga Krwi)      Całonocna Adoracja w Ciemnicy 
 

Okazja do spowiedzi: od 600 do 730 oraz od 1400 do 1700 (z powodu Mszy Świętej Krzyżma w Opolu 
spowiedź zakończy się dokładnie o 730) 

• Wielkim Czwartkiem rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. To najważniejsze obchody 
liturgiczne w całym roku. Zachęcamy do licznego udziału w liturgii od Czwartku wieczora po-
cząwszy, kiedy to rozpoczyna się nasze świętowanie. 

• W Wielki Czwartek w Opolu o 930 odprawiana jest Msza Krzyżma, w czasie której święci się oleje 
święte. W tym roku ta Msza Święta nabiera dodatkowego znaczenia, bowiem zostanie otwarty Ju-
bileusz 50-lecia Diecezji Opolskiej. O 1745 odczytamy list Księdza Biskupa na rozpoczęcie Jubileuszu. 

• W naszym kościele o godz. 1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia Eu-
charystii oraz sakramentu kapłaństwa. Udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma posta-
ciami. Z tego powodu zasadniczo nie będzie udzielana Komunia na rękę. Gdyby ktoś z powodów 
sanitarnych mimo wszystko pragnął przyjąć Komunię na rękę proszony jest o wyraźne zaznaczenie 
tego poprzez wyciągnięcie rąk. 

• Przed Liturgią zakończy się Adoracja w kaplicy Wieczystej Adoracji. Po Mszy Świętej Wieczerzy Pań-
skiej Adoracja w Ciemnicy będzie trwała przez całą noc. Wejście do kościoła tylko pod wieżą. 

• W Wielki Czwartek: o godz. 2200 nabożeństwo Via Sanguinis (Droga Krwi).  
• Tego dnia kancelaria nie będzie czynna. 
 

Z OJCÓW KOŚCIOŁA 
„Prosili, żeby przynajmniej frędzli płaszcza Jezusa mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali 
uzdrowieni” (Mt 14,36). Dotknijmy więc i my kraju Jego szaty; a raczej, jeśli tylko chcemy, mamy Go tu całego. 
Albowiem Ciało Jego leży teraz przed nami; nie szata jedynie, ale także Ciało, aby Go nie tylko dotknąć, ale 
także spożyć i Nim się nasycić. Niech więc każdy z nas, kto czuje niemoc, przystąpi z wiarą... Przystępować zaś z 
wiarą nie znaczy jedynie przyjmować Jego Ciało ofiarowane, ale także dotykać Go czystym sercem, być przeję-
tym takim uczuciem, jakbyśmy się zbliżali do samego Chrystusa. Cóż to znaczy, że nie słyszysz Jego głosu? Wi-
dzisz Go leżącego przed tobą, co więcej, słyszysz także głos Jego, gdy przemawia przez ewangelistów. Wierzcie 
więc, że i teraz jest owa wieczerza, do której On także zasiadł.    Św. Jan Chryzostom 
(zm. 407 r.) 
 

LITURGIA KOŚCIOŁA 
„Biskup kieruje pytanie do prezbiterów: Czy chcecie być wiernymi szafarzami tajemnic Bożych przez spra-

wowanie Eucharystii i innych czynności liturgicznych, wypełniając wiernie posługę Słowa Bożego...   
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Następnie zwraca się do wiernych: Wy zaś, synowie najmilsi, módlcie się za waszych kapłanów, ażeby byli 

wiernymi sługami Chrystusa...”          Z liturgii Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze 
 

SYMBOL 
Eucharystia jest sakramentem jedności. Najpierw kapłani z całej diecezji gromadzą się wokół Biskupa na mszy 

Krzyżma. Wieczorem – rozpoczynając czas świętego Triduum Paschalnego – gromadzimy się n Mszy Świętej koncele-
browanej we wspólnocie parafialnej. Oleje (Krzyżma oraz olej chorych) poświęcone przez Biskupa będą służyły we 
wszystkich parafiach przez cały rok do udzielania sakramentu chrztu oraz sakramentu namaszczenia chorych. To także 
znak powszechności i jedności Kościoła. 
 

LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA” 
W intencjach modlitewnych dobrze jest okazać wdzięczność Bogu za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Za-

chęceni słowami Biskupa módlmy się również za kapłanów (np. DN str. 458). Zgodnie ze starożytnym zwyczajem 
dobrze jest przedłużyć ucztę Eucharystyczną wspólną, domową tzw. Agapą (czyli ucztą miłości). Może to być 
wspólna kolacja po wieczornej Mszy Świętej. Można wykorzystać pieśni Eucharystyczne oraz fragment J 13,1-15. 
 

Wielki Piątek – 15 kwietnia 2022        J 18,1-19,42 
Pamiątka męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obowiązuje post ścisły 

   700 Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 
   900 Droga Krzyżowa 
 1500  Droga Krzyżowa o pokój na świecie - rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego 
 1800    Liturgia Męki Pańskiej; przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu 
      Całonocna Adoracja przy Bożym Grobie 

 

• W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. O godzinie 700 sprawowana będzie Liturgia Godzin 
(Jutrznia i Godzina Czytań),  

• O godz. 900, a także w godzinie śmierci Chrystusa, o godz. 1500, Droga Krzyżowa (rozpoczęta Ko-
ronką) W sposób szczególny zapraszamy mężczyzn.  

• Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1800. Adoracja Krzyża w czasie Liturgii Męki Pańskiej bę-
dzie dla wszystkich chętnych. Z powodów epidemicznych prosimy, aby nie oddawać czci krzyżowi 
poprzez ucałowanie, ale poprzez pokłon, dotknięcie czołem drzewa krzyża lub poprzez dotknięcie 
ręką i wykonanie znaku krzyża. 

• Adoracja przy Bożym Grobie przez całą noc; wejście od strony wieży. 
• W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Należy także zachować atmosferę powagi i milczenia. Za-

leca się zachowanie postu od pokarmów mięsnych aż do Wigilii Paschalnej. 
• Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia – codziennie 

o godz. 1500.  
• W Wielki Piątek kancelaria nie będzie czynna. 

Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:  
                 od 600 do 1700 (z przerwą od 1300 do 1400) 
 

 Z OJCÓW KOŚCIOŁA 
Nie wstydźmy się Chrystusowego krzyża! Jeśli się kto kryje, ty otwarcie czyń znak krzyża na czole, aby 

szatani na widok królewskiego znaku z drżeniem daleko uciekali! Uczynisz znak krzyża przy jedzeniu i piciu, gdy 
siedzisz, kładziesz się, wstajesz, gdy mówisz, idziesz, krótko mówiąc – przy wszystkich zajęciach. Bo Ten, który 
na tym miejscu był ukrzyżowany, jest w niebie. Gdyby po swym ukrzyżowaniu i pogrzebaniu pozostał w grobie, 
słusznie moglibyśmy się wstydzić. Tymczasem Ten, który tu na Golgocie został ukrzyżowany, wstąpił do nieba z 
tej Góry Oliwnej, na wschód od nas leżącej. Tu na Golgocie zstąpił do piekieł i znów do nas wrócił. Tam, na Gó-
rze Oliwnej, znów nas pozostawił, aby wstąpić do nieba; bo Ojciec mówi o Nim: „Siądź po prawicy mojej, aż 
wrogów Twoich położę za podnóżek pod Twoje stopy” (Ps 110, 1).   Św. Cyryl Jerozolimski 
(zm. 386 r.) 
 

LITURGIA KOŚCIOŁA 
„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmier-

telny! Zmiłuj się nad nami.”     Z liturgii Wielkiego Piątku 
 

SYMBOL 
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Krzyż, dotychczas zasłonięty, zostaje na nowo ukazany wiernym. Rozważanie tajemnicy krzyża – przez słu-

chanie Słowa Bożego – skłania do adoracji. Dlatego w liturgii Wielkopiątkowej spotykamy liturgiczną postawę 
leżącą. Jest to postawa wyjątkowa, spotykana jeszcze tylko w liturgii święceń. Postawa ta, dając wiele do myśle-
nia, skłania do poważnej refleksji nad znakiem krzyża, nad tajemnicą zbawienia. 
 

LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA” 
W tym dniu warto pomyśleć o czasie przeznaczonym na adorację Najświętszego Sakramentu przechowywa-

nego w tzw. ciemnicy. W kościele są nabożeństwa drogi krzyżowej. Można, zwłaszcza z osobami chorymi, od-
prawić to nabożeństwo w domu. 
 

Wielka Sobota – 16 kwietnia 2022        Łk 24,1-12 
   700 Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań 
 1000 Nabożeństwo dla dzieci przy Bożym Grobie 
  Poświęcenie pokarmów od 1200 do 1600 co godzinę  
 1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 2200   Wigilia Paschalna z procesją Rezurekcyjną  
    1. W intencji Parafian 
    2. Za † brata Andrzeja w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo 
    3. Do Bożej Opatrzności w intencji Dominiki z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny 
    4. Za kapłanów, szczególnie z naszej parafii, o opiekę Matki Bożej i świętość życia 

•  

• W Wielką Sobotę Liturgia Godzin o godz. 700.  
• Przez cały dzień trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie.  
• Dzieci zapraszamy na adorację w Wielką Sobotę na godz. 1000. 
• Poświęcenie pokarmów od godz. 1200 do 1600 co godzinę.  
• Poświęcenie pokarmów o 1500 połączone będzie z modlitwą do Bożego Miłosierdzia. 

Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:  
                 od 600 do 1600 (z przerwą od 1300 do 1400) 

• Liturgię Wigilii Paschalnej sprawować będziemy wieczorem o godz. 2200 i zakończona będzie 
procesją rezurekcyjną. Liturgia ta ma mieć charakter nocnego czuwania, dlatego zawiera więcej 
czytań, liturgię poświęcenia ognia i wody (prosimy przynieść świece, można też przynieść wodę). 
Będzie można za dobrowolną, drobną ofiarę nabyć także świeczki bezpośrednio przed liturgią. W 
czasie tej liturgii udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami (zasady takie same 
jak w Wielki Czwartek). Zachęcamy do uczestnictwa także te osoby, które nigdy nie uczestniczyły 
w liturgii Wigilii Paschalnej. 

 

Z OJCÓW KOŚCIOŁA 
Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się 
przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a 
poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, któ-
rzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę 
Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż 
krzyża. I rzekł: „Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem Cię stworzyłem, abyś pozosta-
wał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dzie-
łem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy 
stąd!”          Starożytna Homilia na Świętą i Wielką Sobotę 
 

LITURGIA KOŚCIOŁA 
„O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z prze-

win obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy 
niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.”      Z Orędzia Wielkanocnego - Exultet 
 

SYMBOL 
Cisza – oto, co powinno wybrzmieć tego dnia w naszych świątyniach! Z wyjątkiem Liturgii Godzin (tzw. 

Ciemnych Jutrzni) Kościół nie zna innego nabożeństwa, nie sprawuje się Eucharystii, ołtarz pozostaje obnażony. 
Tę ciszę i ciemność grobu przerwie światło poświęconego ognia – „światło Chrystusa”. Jednakże te obrzędy, spra-
wowane w sobotni wieczór należą już do Wigilii Paschalnej – rozpoczynają dzień Zmartwychwstania.  
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LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA” 

W ciągu dnia poświęcamy odrobinę czasu na przygotowanie pokarmów do poświęcenia (w naszym kościele 
do godz. 12 do 16). Zaplanujmy przede wszystkim czas na osobistą adorację przy Bożym Grobie. Odwiedzając 
kościół na poświęcenie pokarmów pamiętajmy o modlitewnym charakterze tego dnia.  
Podobnie jak w uroczystość Narodzenia Pańskiego dobrze jest poprzedzić Wigilię Paschalną wspólną rodzinną 
wigilią – skromną ucztą. Udając się do kościoła należy zabrać ze sobą świecę (paschał rodzinny) oraz wodę, 
która jako poświęcona pozostanie w domu. W domach wyeksponować można świecę – paschał, figurę (zdję-
cie) Zmartwychwstałego.  
 

Niedziela Wielkanocna – 17 kwietnia 2022 – Zmartwychwstanie Pańskie   J 20,1-9 
   645   Procesja Wielkanocna 
   700   Za † brata Romana Niklewicza w 1. rocznicę śmierci 
   900   W intencji Parafian 
 1030   W 45. rocznicę ślubu Wiesławy i Jerzego z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze; w 40. rocznicę urodzin Szy-
mona prosząc o Boże błogosławieństwo oraz dla wnuków 

   2. W kaplicy pod kościołem dla dzieci Dziękczynna za otrzymane 
łaski i dary Ducha Świętego dla dzieci Adama, Magdaleny i 
Barbary o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 1200   Zbiorowa za jubilatów i solenizantów: - O Boże błogosła-
wieństwo i dary Ducha Świętego dla syna Dawida z okazji 
18. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na 
dalsze lata; - W intencji Macieja z okazji 23. rocznicy uro-
dzin; - W intencji Urszuli z okazji 70. rocznicy urodzin oraz w 
intencji Marioli i Krzysztofa z okazji 25. rocznicy ślubu; - 
Dziękczynna w intencji Urszuli Badowska z okazji 80. rocznicy urodzin o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie na dalsze lata życia dla całej rodziny; - Do Bożej Opatrzności z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Sta-
nisława Żółcińskiego w 86. rocznicę urodzin; - W 85. rocznicę urodzin Jerzego Stuchły z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie; - W intencji 
córki Andżeliki z okazji 20. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo; - O Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej dla syna Grzegorza z okazji 42. rocznicy urodzin i wnuka 
Alana z okazji 4. rocznicy urodzin; 

 1400   Msza Święta Trydencka 
 1500   kaplicy pod kościołem Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 1730   Nieszpory z uroczystości Zmartwychwstania 
 1800   Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji † żony i matki Czesławy Kobylnik, za †† z ro-

dziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
•  

• W Niedzielę Zmartwychwstania proponujemy wyakcentować śniadanie wielkanocne. Było by do-
brze, gdyby - na wzór Wigilii - było to wydarzenie rodzinne, połączone z modlitwą, odczytaniem 
Ewangelii i składaniem życzeń.  

• Pierwsza Msza Święta będzie poprzedzona Rezurekcyjną Procesją Wielkanocną o 645. 
• W kolejne dni po Niedzieli Zmartwychwstania trwa Oktawa Wielkanocy a także Nowenna do Mi-

łosierdzia Bożego. W Niedzielę Zmartwychwstania z powodu Liturgii Trydenckiej Nowenna będzie 
w kaplicy pod kościołem. 

• W piątek, 22 kwietnia, z racji Oktawy nie obowiązuje post. 
• Kolekta z Wielkiego Czwartku oraz z pierwszego dnia świąt przeznaczona jest na cele parafialne i 

świąteczny wystrój kościoła; z drugiego dnia świąt na KUL, z Bożego Grobu na utrzymanie kościo-
łów w Ziemi Świętej, natomiast z niedzieli Miłosierdzia Bożego na Caritas Diecezjalny. W Ponie-
działek Wielkanocny dodatkowa zbiórka na remont ławek. 

• Za wszystkie ofiary i prace oraz przygotowanie liturgii i kościoła do świąt składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”. Caritas dziękuje także za dary złożone na rzecz rodzin potrzebujących z naszej parafii.  

 

 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 7 
Z OJCÓW KOŚCIOŁA 
Wczoraj dałem się ukrzyżować z Chrystusem, dzisiaj razem z Nim okrywa mnie chwała; wczoraj dałem się z Nim 
zabić, dzisiaj wracam do życia. Wczoraj wszedłem z Nim do grobu, dziś z Nim powstaję z martwych. Przynośmy 
więc dary Temu, który dla nas poniósł mękę i dla nas zmartwychwstał. Może sądzicie, że mówię o złocie lub sre-
brze, albo o drogich tkaninach czy o świecących i cennych kamieniach. To wszystko jest materialne, pochodzi z 
ziemi, na niej pozostaje... Natomiast przynieśmy w darze siebie samych, najcenniejszy i najmilszy Bogu skarb. Od-
dajmy Obrazowi duszę na Jego obraz stworzoną, doceńmy naszą godność, otoczmy czcią Pierwowzór, starajmy 
się zrozumieć moc Chrystusowego misterium i niech stanie się dla nas jasne, dlaczego Chrystus umarł. Stańmy się 
podobni do Chrystusa, ponieważ Chrystus stał się podobny do nas. Św. Grzegorz z Nazjanzu (zm. 390 r.) 
 

LITURGIA KOŚCIOŁA 
„Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecz-

nego.”        Z kolekty Niedzieli Zmartwychwstania 
 

SYMBOL - Obchody Wielkanocy rozpoczynają się czuwaniem nocnym – wspomnianą już Wigilią Paschalną. To czu-
wanie (łac. vigilare) jest cechą życia chrześcijańskiego. Czuwanie zakłada gotowość na spotkanie, gotowość do 
podjęcia dzieła... Cóż może innego czynić Kościół, jak nie oczekiwać Zmartwychwstałego rozważając podsta-
wowe prawdy Ewangelii – wyprowadzenie z niewoli grzechu i obdarowanie dziecięctwem Bożym, które przynosi 
prawdziwą wolność? Liturgia słowa jest niezwykle bogata i przewiduje aż 7 czytań ze Starego Testamentu. 
 

LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA” 
Centralnym punktem w rodzinnym świętowaniu winno być śniadanie wielkanocne. Na stole pojawia się Pas-

chał rodzinny, święcone.  
Na początku, można odczytać fragment Ewangelii Łukasza (24, 36-43), odśpiewać pieśń wielkanocną. 
 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 18 kwietnia 2022     Mt 28,8-15 
   700   Z Okazji 90. rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   900   Do Miłosierdzia Bożego za †† męża Eugeniusza Durka, rodziców z obu stron, dziadków, 

synową Agatę, siostry, braci, bratowe, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1030   W intencji Julii i Józefa Pustelak z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie 
  2.  W kaplicy pod kościołem dla dzieci O błogosławieństwo Boże za wstawiennictwem Matki 

Najświętszej w dniu urodzin Ewy i jej rodziny 
 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Klara Józefina Depta 
   2. W intencji rodziny Joanny i Dariusza Walkowiak o Boże błogosławieństwo 
 1500   Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 1800   Za † żonę, matkę i babcię Teresę Sopel w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i teściów 
Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 19 kwietnia 2022      J 20,11-18 
   630   Za †† siostrę Janinę i szwagra Mikołaja Marcinowskich, rodziców Stefanię i Stanisława Pasz-

kowskich, kuzynów Edwina, Tadeusza, Wandę i Teresę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim:  
 1500   Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 1800 1. W intencji ks. Marcina z okazji urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy dusz-

pasterskiej (od Róż Różańcowych) 
   2. Za †† Franciszka Jakubczyk, żonę Gertrudę, dzieci Jana i Różę, synową Alicję i ojca Józefa Tarka 
   3. Dziękczynna w intencji Czesławy i Stanisława Paszczyńskich w 58. rocznicę ślubu o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie dla jubilatów i całej rodziny 
Środa w Oktawie Wielkanocy – 20 kwietnia 2022      Łk 24,13-35 
   630   Do Miłosierdzia Bożego za † żonę Katarzynę Poznakowską w 1. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † siostrę Danutę w 1. rocznicę śmierci 
 1500   Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 1800 1. W intencji Magdaleny z okazji 20. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego 
   2. Za † Bogusława Pacharzyna w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów 
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Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 21 kwietnia 2022      Łk 24,35-48 
   630 1. Za † Tadeusza Sikorę w 1. rocznicę śmierci 
   2. Za †† Władysławę i Franciszka Sobków, †† z rodziny Niedojad, Węgrzyn, Kula, Król, Przy-

szlakowskich, Oślizło, Elizabeth Hotop i jej męża, † Wernera Górka i Kathrin Blondzinski 
 1500   Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 1730   Różaniec Koła Radia Maryja 
 1800 1. Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Anny i Łukasza 
   2. W intencji Janiny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla solenizantki i całej rodziny 
Piątek w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia 2022      J 21,1-14 
   630   Za †† rodziców Helenę i Jana oraz za †† z rodziny 
   900   Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców, dwie siostry, brata Franciszka, kapłanów z naszej 

parafii i dusze w czyśćcu 
 1500   Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 1800 1. Za †† rodziców Władysławę i Stanisława Węgrzyniak 
   2. Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Irenę i Henryka Kącki, † Jerzego Drzymała oraz †† 

z pokrewieństwa 
Sobota w Oktawie Wielkanocy – 23 kwietnia 2022      Mk 16,9-15 
   630 1. Za † Krystynę Nowak w 1. rocznicę śmierci, † męża Jerzego Nowak i wszystkich †† z rodziny 
   2. Za † Bogusława Szawczukiewicza (od mieszkańców ulicy Pomnikowej 26) 
 1500   Nowenna do Miłosierdzia Bożego z modlitwą o pokój 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Z okazji 10. rocznicy ślubu Moniki i Aleksandra Rajskich o Boże błogosławieństwo i zdro-

wie dla całej rodziny 
   3. Do Bożej Opatrzności w intencji Janiny i Eugeniusza z okazji 60. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 
życia i opiekę dla całej rodziny 

II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego – 24 kwietnia 2022  J 20,19-31 
   700   Za † Zofię Ewę Blana w rocznicę urodzin 
   845   Procesja Wielkanocna 
   900   W intencji Mariusza Koczumińskiego w 50. rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo na dalsze lata i zdrowie w całej rodzinie 
 1030   Dziękczynna w intencji Zofii i Stanisława Serafin z okazji 60. rocznicy ślubu o dalsze Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny 
   2. W kaplicy pod kościołem dla dzieci O łaskę nawrócenia i zmianę życia dla Piotra oraz Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Magdy i Karola 
 1200   W 45. rocznicę ślubu Danuty i Zygmunta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 
 1500   Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia z modlitwą o pokój 
 1800   Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Barbarę i Wojciecha Lechowicz, brata Józefa, bra-

tową Agnieszkę, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie i miłosierdzie dla grzeszników 

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;  
 
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001 
Konto parafialnego Caritas 21 8475 0006 2001 0010 7190 0001 

Gazetka „Źródło” jest wydawana przez par. NSPJ i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków parafii. 


