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VIII Niedziela zwykła 
Z księgi proroka Izajasza (49,14-15) 
 
„Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. 
„CzyŜ moŜe niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która 
kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie za-
pomnę o tobie.” 
 
 W Ŝyciu kaŜdego z nas pojawiają się 
róŜne trudne doświadczenia, trwające chwilę, a 
moŜe nawet długie okresy czasu. MoŜe mamy 
wtedy wraŜenie, Ŝe Bóg jest dla nas odległy, Ŝe 
nas nie rozumie, Ŝe nie ingeruje w nasze Ŝycie. I 
moŜe myślimy, mówimy podobnie jak lud Izrael-
ski w dzisiejszym I czytaniu: „Pan mnie opuścił, 
Pan o mnie zapomniał”. Takie moŜna mieć prze-
konanie, ale jest ono złudne. Bo Bóg jest dla nas 
jak matka troskliwie opiekująca się swoim nie-
mowlęciem. Matka, która kocha swoje dziecko, 
nigdy je nie opuszcza, dba o jego prawidłowy 
rozwój przez podawanie pokarmu i pielęgnowa-
nie jak kaŜda dobra matka potrafi. Ale Bóg jest 
nami przejęty jeszcze bardziej niŜ rodzona matka. 
W świecie zdarzają się przypadki porzucenia 
niemowlęcia albo nawet niedopuszczenia do jego 
narodzin. Bóg jest związany z człowiekiem wię-
zami miłości nawet wtedy, gdy wyrodna matka o 
nim zapomina – „a nawet gdyby ona zapomniała, 
JA NIE ZAPOMNĘ O TOBIE”. Od chwili poczę-
cia Bóg tak mocno związuje się z nami 
miłością, Ŝe w kaŜdej chwili o nas pa-
mięta, i moŜna powiedzieć, Ŝe „nie 
wyobraŜa sobie świata bez nas”. 
 Oczywiście, niełatwo jest 
pośród trudnych okoliczności Ŝycia 
mieć świadomość, Ŝe Bóg troszczy się 
o nas. Jest to dla nas wyzwanie! Po-
trzeba z naszej strony zaufania wobec 
Boga, odwagi - aby przyjąć trudności i 
wytrwałości - aby być Mu wiernym 

zawsze i do koń-
ca. My jesteś wobec Niego jak dzieci, które nie 
są w stanie zrozumieć cierpienie – duchowe i 
fizyczne, ale gdy ono przychodzi, moŜemy przy-
jąć je z ufnością, Ŝe trwając w zjednoczeniu z 
Chrystusem, moŜemy ofiarować je za bliskich i 
cały świat, a przez to rozwiniemy nasze człowie-
czeństwo. Gdy nam się dobrze powodzi, jesteśmy 
zdrowi, to wtedy nie wątpimy w BoŜą opatrz-
ność, dobroć, w Jego błogosławieństwo. A jeśli 
Bóg jest przy nas w dostatku, to tym bardziej 
otula nas swoimi Ojcowskimi dłońmi w cięŜkich 
chwilach. Jego delikatna obecność przy nas prze-
jawia się na róŜne sposoby: moŜe odczuwamy 
Jego miłość, a moŜe On stawia w naszym Ŝyciu 
dobrych ludzi – kaŜdy sam moŜe odkryć Jego 
subtelne, ale pewne działanie. Prośmy Boga na 
modlitwie, aby odnawiał w nas świadomość Jego 
miłości i pozwalał dostrzegać w Ŝyciu Jego ślady. 
Jest przy nas zawsze - i my takŜe bądźmy przy 
Nim. To klucz do szczęścia juŜ tu na ziemi. 
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Poniedziałek – 28 lutego 2011        Mk 10, 17-27 
   630     Za †† GraŜynę i Zygmunta Chrupała i  Zbigniewa Kaczmarka (od sąsiadów) 
   700   Za †† Marię i Józefa Piszczek 
 1800 1.  Za †† matkę Stefanię Drab w I rocznicę śmierci, ojca Stanisława, siostrę Irenę, szwagra 

Alfreda, dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za zmarłych (zbiorowa): za † męŜa i ojca Tadeusza Janeczek i za †† rodziców z obu 

stron, za † męŜa Romana w rocznicę śmierci, za † Jerzego Waliczka (od lokatorów z ulicy 
Katowickiej 13), za †† rodziców Emilię i Bronisława, za † Jana Martynus  (w 30. dzień po 
śmierci), za † Jana Jałochę w I rocznicę śmierci, za † Marka Hipnarowicza (w 30. dzień 
po śmierci), za † Teofila Olszowy (w 30. dzień po śmierci), za † Józefa Rudnickiego (w 
30. dzień po śmierci), za † Stanisławę Białoskórską (w 30. dzień po śmierci), za †† Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy smoleńskiej, za † Agnieszkę Wolnik 
(w 30. dzień po śmierci), za † Cecylię Wąsińską (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 25), za 
† Piotra Wąsińskiego w 9. rocznicę śmierci 

Wtorek – 1 marca 2011         Mk 10,28-31 
   630     Za †† matkę Helenę Chmel, ojca Ryszarda, brata Ditera, zmarłych z rodziny z obu stron 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Cempel (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1) 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Großeltern Adolf und Elisabeth und ihre verstorbe-

ne Kinder 
 1800  1. Za †† męŜa Joachima, synową Urszulę, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
    2. Dziękczynna do BoŜej Opatrzności w intencji Władysława z okazji 60. urodzin o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
Środa – 2 marca 2011         Mk 10,32-45 
   630     Za †† rodziców Gertrudę i Wilhelma Magiera, siostrę Pelagię i jej męŜa Józefa oraz zmar-

łych z rodziny 
   700   Za †† matkę Helenę, zaginionego ojca, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1715   Spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. Dziękczynna w intencji Małgorzaty Piotrowskiej z okazji 60. rocznicy urodzin oraz w 

intencji całej rodziny o BoŜe błogosławieństwo 
   2. Za ††rodziców Marię i Maksymiliana  Sternadel, dwóch braci, córkę Gizelę Raczek w I 

rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny      
I Czwartek miesiąca – 3 marca 2011       Mk 10,46-52 
   630     Za †† matkę w rocznicę śmierci, ojca, dwóch braci, trzy siostry i pokrewieństwo 
   700   Za ††rodziców Annę i Antoniego Jasion, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące  
 1630   Szkolna: Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 60. rocznicę uro-

dzin Heleny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławień-
stwo, zdrowie i dalszą BoŜą opiekę 

 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. W intencji ks. Roberta w dniu urodzin o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (msza 

św. ofiarowana od RóŜ RóŜańcowych) 
     Spotkanie Kresowiaków 
I Piątek miesiąca – 4 marca 2011 – św. Kazimierza, królewicza   J 15,9-17 
   630     Za †† ojca Józefa Buchalika, matkę Barbarę, dziadków, siostrę Helenę, szwagra Zygmun-

ta, Roberta i jego córkę Gabrielę, †† krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   715    Za †† rodziców Łucję, Emila Szymiczków oraz †† z rodzin Szymiczków i Koczych 
 1700   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za † Alfreda Solicha oraz Ŝonę Otylię Solich 
 1900   MłodzieŜowa: w intencji młodzieŜy 
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I Sobota miesiąca – 5 marca 2011       Mk 11,27-33 
   630     Za † męŜa i ojca Kazimierza Baryckiego w 5. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu 

stron i wszystkich †† z rodziny i przyjaciół 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Brunona Kostkę w 4. rocznicę śmierci oraz za zmarłych 

rodziców z obu stron 
   2. Za †† mamę Agnieszkę, tatę Władysława Markiewiczów, babcie i dziadków z obu stron 
 W kościele św. Mikołaja - Nowenna przed Beatyfikacją Jana Pawła II 
      1730 NaboŜeństwo Maryjne, 1800 Msza Święta, 1900 spotkanie z br. Marianem Mar-

kiewiczem, kierowcą Kard. Karola Wojtyły 
 W klasztorze Annuntiata – od 2000 Czuwanie dla młodzieŜy 
IX Niedziela zwykła – 6 marca 2011  Pwt 11,18.26-28; Rz 3,21-25.28; Mt 7,21-27 
   700    Za †† Ritę i Herberta Jonas oraz Teofila Deptę 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Z okazji 50. urodzin Eugenii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny w 70. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Dominik Franciszek Sie-

miątkowski, Alicja Marianna Szymula, Dominik Dariusz Wieczorek, Dorian Marian 
Grochowski, Mikołaj Gosz, Oliwia Barbara Poterek, Milena Paulina Kapłon 

     Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1600   NaboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej i poświęcenie „Dróg 

do Nieba” 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Tadeusza Szembel w I rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: o powołania zakonne 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego wyjątkowo w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków. 
• W środę po Mszy wieczornej spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. W sobotę od 2000 w klasztorze 

Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy.  Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania lektorów w czwartek o godz. 1900; ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 1000. 
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000. 
• RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. W piątek przypada święto 
św. Kazimierza. 

• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 
tajemnic oraz RóŜaniec. 

• Z powodu diecezjalnego dnia skupienia dla księŜy odwiedziny chorych odbędą się tydzień póź-
niej, czyli 12 marca. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 



4 Źródło - gazetka 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę popro-

wadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii 

Świętej. W przyszłą niedzielę o 1600 naboŜeństwo dla dzieci i rodziców z poświęceniem modli-
tewników „Droga do Nieba”. 

• RównieŜ w przyszłą niedzielę po mszach Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach nabo-
Ŝeństwa 40-godzinnego.  

• Kolejne spotkanie w ramach Nowenny przed Beatyfi-
kacją Jana Pawła II odbędzie się w kościele św. Mikoła-
ja. O 1730 naboŜeństwo Maryjne, o 1800 Msza Święta, o 
1900 spotkanie z br. Marianem Markiewiczem, kierow-
cą, który zawiózł na konklawe w Rzymie kard. Karola 
Wojtył ę. Na stronach internetowych jest odnośnik do au-
dycji radiowej ze wspomnieniami br. Mariana. 

• W ramach przygotowań do beatyfikacji zostały ogłoszone 
konkursy: wiedzy o Janie Pawle II, twórczości plastycz-
nej, poetyckiej oraz twórczości wizualnej. Szczegóły na 
stronie internetowej. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli 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: 
� Gertruda Adamiec, lat 87, zam. na ul. Polnej 17a 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Podstawowe informacje związane z udzieleniem sakramentu bierzmowania  
w parafii NSPJ w Raciborzu 
  

• Termin: 20. marca 2011, godz. 12. 00 (niedziela); Szafarz sakramentu: bp Jan Kopiec 
• Próby przed uroczystością:  

- I próba – 7 marca 2010 (poniedziałek) godz. 16.00 w kościele – obecność obowiązkowa 
- II próba - 14 marca 2010 (poniedziałek) godz. 16.00 w kościele – obecność obowiązkowa 
- III próba - 18 marca 2010 (piątek) godz. 16.00 w kościele – obecność obowiązkowa 
- Próba dla słuŜących podczas uroczystości – 18.03.2010 (piątek) godz. 15.00 

• Wszyscy kandydaci do sakramentu bierzmowania, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią win-
ni przedstawić świadectwo chrztu! (z wyjątkiem osób, które u nas przyjęły komunie św.) 

• Świadek bierzmowania (najlepiej rodzic chrzestny lub osoba dorosła) 
• Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki: 

- sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie) 
- prowadził Ŝycie zgodne z wiarą 
- moŜe być to ojciec lub matka bierzmowanego 

• Opinia katechety (jeśli nie jesteś uczniem PG5) 
• Egzamin z katechizmu (naleŜało go zdać do 1.01.2011) 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspj.raciborz.com.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ@raciborz.com.pl 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna : wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy : piątki 1700 – 1900  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


