gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 14-15/2012 (425-426) 1-8 kwietnia 2012 r.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
Ewangelia w czasie procesji według św. Marka (11,1-10)
„Gdy się zbliŜali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej
znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. OdwiąŜcie je i przyprowadźcie
tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z
powrotem»”.
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, Ŝe odwiązujecie oślę?” Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak
Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On
wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci,
którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w
imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach.”
Ludzie wierzący nie tylko przyzwyczajeni są
do udziału w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych, ale wręcz oczekują na te dni z wielką
nadzieją. Bo chociaŜ moŜna z góry przewidzieć,
Ŝe nie usłyszą z ambony „nic nowego”, to jednak
mogą usłyszeć „na nowo” zaproszenie Jezusa do
nawracania się i dąŜenia ku świętości w codzienności.
Niewątpliwym atutem rekolekcyjnych dni
jest pozytywne nastawienie wiernych, którzy
potrafią tak zorganizować swoje zajęcia, by mieć
czas na spotkania z Bogiem w świątyni, ale i na
kontynuowanie proponowanych tematów po
powrocie do domu. Wystarczy, Ŝe na czas Wielkiego Tygodnia zrezygnujemy z oglądania telewizji i zredukujemy do minimum surfowanie po
internecie, by okazało się, Ŝe… mamy na wszystko czas!
W tym roku parafia pw. N. Serca Pana Jezusa wpisuje rekolekcje w Wielki Tydzień, choć
zwykle dzieje się to wcześniej. Warto tę sytuację
wykorzystać pamiętając, Ŝe jest to przecieŜ
szczytowy okres roku liturgicznego, który daje
moŜliwość głębokiego przeŜywania Misterium
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa;

czy dla katolika moŜe być w tym czasie coś
większego, piękniejszego i waŜniejszego?
Udział w rekolekcjach wymaga nie tylko
uwaŜnego słuchania Słowa BoŜego, ale teŜ uczciwości i odwagi w odpowiadaniu na natchnienia,
które daje Duch Święty. Bo cóŜ z tego, Ŝe jakaś
nauka wzruszy, spodoba się – jeśli nie owocuje
konkretami w działaniu, zmienianiu postaw? Warto sprawdzić, co pozostało w Twoim umyśle i
sercu po ubiegłorocznych ćwiczeniach duchowych; moŜe w tym roku postanowisz pilniej wsłuchiwać się w głos własnego sumienia? Bo udane
rekolekcje to te, które moŜe i bolą, ale prowadzą
do odczytywania i realizowania BoŜej woli.
Tym razem zaproszenie do współudziału w
rekolekcjach Ksiądz Proboszcz skierował do
mnie, który od roku 1954 związany jestem z
tutejszą parafią – czyli jestem jednym z Was.
Bardzo sobie cenię tę moŜliwość głoszenia Słowa
w tak bliskiej mi Wspólnocie! Spotkajmy się
zatem przy Boskim Sercu Pana Jezusa pełni ufności, otwarci na Jego łaskę, modląc się wzajemnie za siebie o obfite owoce wielkotygodniowych
spotkań.
ks. Aleksander Radecki
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ks. Aleksander Radecki

Kościół moim domem – diecezja rodziną
NIEDZIELA PALMOWA, 1 KWIETNIA 2012
30

16
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1800
2030

RóŜaniec za młode pokolenie
Gorzkie śale z nauką pasyjną (rozpoczęcie rekolekcji) - Nie znam tego Człowieka!
Msza Święta: Za † Helenę w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów
Nauka stanowa dla rodziców dzieci klas I-III (których dzieci będą przygotowywać się do
pierwszej spowiedzi i Komunii św.) - Nasze dylematy pierwszokomunijne
Modlitwa wieczorna - Apel Jasnogórski – (Czy) jesteśmy narodem maryjnym?
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 2 KWIETNIA 2012

Kościół w domu czy dom w Kościele?
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 1. Za † Annę Dastig i †† z rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Pelagię Flak o spokój duszy i wieczny odpoczynek oraz
za wszystkich †† z rodziny Łukowskich i dusze w czyśćcu cierpiące
830
Wspólny RóŜaniec w intencji rekolekcji - Nasze tajemnice radosne
900
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Karola i Magdalenę śwaka, Pawła Szczerbę i Marię Cichoń, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia BoŜego - Wpatrzeni w
1500
Najświętszą Rodzinę
1730
Wspólny RóŜaniec w intencji rekolekcji - Nasze tajemnice radosne
1800
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa
Berezowskiego, †† krewnych z rodziny
1915
Nauka dla małŜonków - „…i był ślub, a potem Ŝyli długo i szczęśliwie”. Bajka czy zadanie?
2030
Modlitwa wieczorna - Apel Jasnogórski - DO Maryi – czy takŜe JAK Maryja?
Spowiedź: od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
• Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej zapraszamy na wspólną modlitwę w ramach Adoracji i
Koronki na godz. 1500.
630

WIELKI WTOREK, 3 KWIETNIA 2012
KTO to jest Kościół? – moje miejsce w Kościele
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za † brata Grzegorza, †† rodziców Wiktorię i Alojzego
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Johann und Pauline Mateja, für verstorbene
Brüder Walter und Herbert sowie für verstorbene Mitglieder der Familie Schimitzek
900
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za ††rodziców Franciszka i Marię, †† z rodziny
Sukmanowskich oraz o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla ElŜbiety, Ryszarda i Grzegorza
1500
Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia BoŜego - Zatroskani
o trzeźwość – swoją i bliźnich
1730
Wspólny RóŜaniec w intencji rekolekcji - Tajemnice światła w naszej codzienności
1800
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Gintra w 5.
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Pawła, dziadków i krewnych z obu stron oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
1915
Nauka dla rodziców - Czego naprawdę potrzebują Wasze dzieci?
2030
Modlitwa wieczorna - Apel Jasnogórski - Maryjo, naucz nas słuchać!
Spowiedź: od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
630
800

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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WIELKA ŚRODA, 4 KWIETNIA 2012
Jaki jest twój dzień świąteczny, taki będzie ostateczny.
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary i Ingrid
Raczek, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† matkę Helenę, ojca Władysława i syna Marka
Wspólny RóŜaniec w intencji rekolekcji - Tajemnice bolesne: Kto nie bierze swego krzyŜa, a
830
idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10, 38)
900
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za †† męŜa Kazimierza Pytel, rodziców z obu stron i
†† z rodziny
1500
Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia BoŜego - W zatroskaniu
o młode pokolenie
1730
Wspólny RóŜaniec w intencji rekolekcji - Tajemnice bolesne: Kto nie bierze swego krzyŜa, a
idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10, 38)
1800
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za †† męŜa Tadeusza Mizioch oraz teściów Bertę
i Józefa
1915
Nauka dla młodzieŜy - Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali
(bł. Jan Paweł II)
2030
Modlitwa wieczorna - Apel Jasnogórski - Przyczyno naszej radości – módl się za nami!
Spowiedź: od 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
630

WIELKI CZWARTEK, 5 KWIETNIA 2012
W Katedrze opolskiej przed południem odprawiana jest Msza Święta KrzyŜma z odnowieniem
przyrzeczeń kapłańskich oraz poświęceniem olejów świętych
1500
Koronka do Miłosierdzia BoŜego - Dar i Tajemnica: w trosce o powołanych do kapłaństwa
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Msza Wieczerzy Pańskiej – Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa
„Dałem wam przykład” – Bóg z miednicą w rękach!
1. W intencji kapłanów naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji
wspólnoty „Margaretka”
2. W intencji Parafian
3. Z okazji 15. rocznicy ślubu Danuty i Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
4.
Za †† rodziców Annę i Leona Pieniuta
Wspólna Adoracja w Ciemnicy
2100 - 2200 Via Sanguinis – Droga Krwi
1800

•

Wielkim Czwartkiem rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. To najwaŜniejsze obchody liturgiczne w całym roku. Zachęcamy do licznego udziału w liturgii od Czwartku wieczora począwszy, kiedy to rozpoczyna się nasze świętowanie
• Z tego teŜ powodu jest gorącą zachętą Kościoła, aby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty do czwartku. Tego dnia kancelaria nie będzie czynna.
Okazja do spowiedzi:
od 600 do 900 oraz od 1400 do 1700 (od 730 z powodu Mszy Świętej KrzyŜma w Opolu będzie
spowiedź tylko w jednym konfesjonale – od strony wieŜy, natomiast od 900 nie będzie spowiedzi z
powodu posługi w szpitalu)
• Górnicy i kolejarze, którzy pragną pełnić strać przy BoŜym Grobie proszeni są o krótkie spotkanie
w czwartek po Mszy wieczornej.
• W Wielki Czwartek w Opolskiej Katedrze o 930 odprawiana jest Msza KrzyŜma, w czasie której
święci się oleje święte. W naszym kościele o godz. 1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej –
pamiątka ustanowienia Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami.
• Zapraszamy na wspólną adorację w Wielki Czwartek na godz. 2100 w ramach naboŜeństwa Via
Sanguinis.
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WIELKI PIĄTEK, 6 KWIETNIA 2012

Pamiątka męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa
Obowiązuje post ścisły
700
Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
1500
Droga KrzyŜowa rodzin parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
(rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia BoŜego)
1730
Gorzkie śale
1800
Liturgia Męki Pańskiej - Moje miejsce pod KrzyŜem Chrystusa
2100 - 2200 Wspólna Adoracja przy BoŜym Grobie - Via Matris – 7 Boleści Matki BoŜej
Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:
od 600 do 900 oraz od 1400 do 1700
•

W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. O godzinie 700 sprawowana będzie Liturgia
Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań), o godz. 1500, w godzinie śmierci Chrystusa, Droga KrzyŜowa. W sposób szczególny zapraszamy męŜczyzn. Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz.
1800. Adoracja KrzyŜa w czasie Liturgii Męki Pańskiej będzie dla wszystkich męŜczyzn, dla kobiet po Liturgii. Adoracja przy BoŜym Grobie do godz. 2200.
Na godzinę 2100 zapraszamy na wspólna Adorację i naboŜeństwo Via Matris.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. NaleŜy takŜe zachować atmosferę powagi i milczenia.
Zaleca się zachowanie postu od pokarmów mięsnych aŜ do Wigilii Paschalnej.
Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia trwa Nowenna do BoŜego Miłosierdzia. Od tego
dnia zapraszamy na wspólna modlitwę o godz. 1500.
W Wielki Piątek kancelaria nie będzie czynna.

•
•
•
•

WIELKA SOBOTA, 7 KWIETNIA 2012
700
1000
1500
2200

Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
NaboŜeństwo dla dzieci przy BoŜym Grobie
Święcenie pokarmów od 1200 do 1600 co godzinę
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
Wigilia Paschalna z procesją Rezurekcyjną (moŜna przynieść świece)
1. W intencji Parafian
2. W intencji nowoochrzczonego dziecka Karola Procajło
3. W intencji braci Piotra i Andrzeja o odnowienie i umocnienie wiary, zbliŜenie do Boga,
uzdrowienie wewnętrzne
4. Do Miłosierdzia BoŜego i Matki BoŜej w 25. rocznicę urodzin Tomasza, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie

Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:
od 600 do 900 oraz od 1400 do 1700
•
•
•

W Wielką Sobotę Liturgia Godzin o godz. 700. Przez cały dzień trwa Adoracja Najświętszego
Sakramentu przy BoŜym Grobie. Poświęcenie pokarmów od godz. 1200 do 1600 co godzinę. Poświęcenia o 1200, 1400 oraz 1600 będą związane z katechezą rekolekcyjną ks. Aleksandra.
Dzieci zapraszamy na adorację w Wielką Sobotę na godz. 1000.
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, moŜna teŜ przynieść wodę).
W Wigilię Paschalną udzielany będzie sakrament chrztu świętego. W czasie tej liturgii udzielać
będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami.

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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NIEDZIELA WIELKANOCNA – 8 KWIETNIA 2012 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
645
Procesja Wielkanocna
700
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Małgorzaty Draszczyk
z okazji urodzin
900 1. W intencji Parafian
2. W intencji Jadwigi i Janusza z okazji 35. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1030
W intencji Barbary i Stanisława z okazji 35. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200
Za † Stanisława Płaczka, jego †† rodziców
Joannę i Augustyna i †† rodzeństwo
1500
Nowenna do BoŜego Miłosierdzia
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † męŜa Pawła Kozioła
•

•

•

Wszystkim Parafianom i Gościom pragniemy
Ŝyczyć obfitych łask Zmartwychwstałego Pana.
Niech przeŜywanie liturgii pomoŜe nam wszystkim w głębszym rozumieniu tajemnic Paschalnych.
Dziękujemy ks. Aleksandrowi Radeckiemu za
obecność i prowadzone rekolekcje. Wszystkim
dziękujemy za udział w liturgii i naboŜeństwach
Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, za
przygotowanie tej liturgii oraz świątecznego wystroju kościoła.
W Niedzielę Zmartwychwstania proponujemy wyakcentować śniadanie wielkanocne. Było by dobrze,
gdyby - na wzór Wigilii - było to wydarzenie rodzinne, połączone z modlitwą, odczytaniem
Ewangelii i składaniem Ŝyczeń. Pierwsza Msza Święta będzie poprzedzona Rezurekcyjną Procesją Wielkanocną.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 9 KWIETNIA 2012
700
900
1030
1200
1500
1800

•

Dz 2,14.22-32;Mt 28,8-15
Za † Stanisława Bednarczuka w 3. rocznicę śmierci
W intencji męŜa Jerzego Nowaka z okazji 80. rocznicy urodzin, o błogosławieństwo BoŜe
i zdrowie dla całej rodziny
W intencji Andrzeja z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Adam Skroban, Aleksander Nikodem
Szapert, Antonina Klara Weidner, Bruno Aleksander Dik, Filip Remigiusz Stadnik
Nowenna do BoŜego Miłosierdzia
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Alojzego z okazji 40. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

Przypominamy, Ŝe nauki rekolekcyjne i inne kazania są dostępne na parafialnej stronie internetowej www.nspjraciborz.pl. Polecamy takŜe ksiąŜki autorstwa ks. Aleksandra, a takŜe (do nabycia
juŜ od niedzieli palmowej) kolejny tom rozwaŜań ks. Eugeniusza Plocha „Minutka ze Słowem” na
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okres Wielkanocny. Są teŜ jeszcze do nabycia płyty z Remontu małŜeńskiego z konferencjami p.
Jacka Pulikowskiego.
Z powodu rekolekcji w poniedziałek i środę Wielkiego Tygodnia intencje Mszy Świętych zamiast
o 700 będą odprawione o 900. Gdyby ta zmiana nie odpowiadała ofiarodawcom, to prosimy o kontakt.
Kancelaria parafialna nie będzie czynna w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek.
Przez cały tydzień od poniedziałku 9 kwietnia trwa Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.
Zachęcamy w tych dniach do częstszego uczestnictwa we Mszach Świętych. Przypominamy, Ŝe
trwa nowenna do BoŜego Miłosierdzia (codziennie o 1500).
W piątek, 13 kwietnia, z racji Oktawy nie obowiązuje post.
NajbliŜsze spotkanie klubu Seniora będzie 17 kwietnia.
12 kwietnia w parafii w Studziennej o 1900 z udziałem wszystkich kapłanów naszego dekanatu
odbędzie się Konwent Wielkanocny. Tego dnia wieczorem nie będzie czynna kancelaria parafialna.
MłodzieŜ zapraszamy na piątkowe naboŜeństwo; spotkanie grupy brewiarzowej o 2000. W sobotę, 14 kwietnia w klasztorze Annuntiata od 2000 czuwanie dla młodzieŜy.
Duszpasterstwo Akademickie w Opolu organizuje Warsztaty śpiewu liturgicznego.
!4 i 15 kwietnia w Warszawie odbędzie się spotkanie młodych „Czyste granie – Czyste Kochanie” połączone z koncertem Debiutów oraz warsztatami. Szczegóły na stronie
www.koncertdebiuty.pl
Kolekta z niedzieli palmowej i z pierwszego dnia świąt przeznaczona jest na bieŜące potrzeby
parafii i świąteczny wystrój kościoła; z drugiego dnia świąt na KUL, z BoŜego Grobu na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej, natomiast z niedzieli Miłosierdzia BoŜego na Caritas Diecezjalny.
Za wszystkie ofiary i prace oraz przygotowanie kościoła do świąt składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Caritas dziękuje takŜe za dary złoŜone na rzecz rodzin potrzebujących.

Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 10 kwietnia 2012
J 20,11-18
630
Za †† rodziców Paulinę i Emila oraz za †† z rodziny Mucha i Biczkowski
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Maria Paskuda, für †† Eltern
800
Paskuda und † Bruder

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
7
00
9
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla Dominiki Marciniak z
okazji urodzin
1500
Nowenna do BoŜego Miłosierdzia
1800
Za †† rodziców Barbarę i Wojciecha Lechowicz, † bratową Agnieszkę i wszystkich †† z
rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Środa w Oktawie Wielkanocy – 11 kwietnia 2012
Łk 24,13-35
630
Za †† rodziców Antoniego i Martę, brata Janusza, za †† z rodziny Marcol, Myszor i Wilkoński i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† matkę Pelagię Kowalczyk, ojca Filipa, matkę Barbarę, ojca Mikołaja i wszystkich
†† z obu stron
1500
Nowenna do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Z okazji 35. rocznicy ślubu Bogumiły i Władysława z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie oraz o światło Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo dla syna Adama na czas studiów i w dalszym Ŝyciu
2. Za †† rodziców Jana i Genowefę Nowak, synów Alojza i Alfreda, †† dziadków z obu stron
i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 12 kwietnia 2012
Łk 24,35-48
630
Z okazji urodzin Leonardy z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
700
Za †† matkę Annę, ojca Franciszka, brata Romana i za †† z rodziny
1500
Nowenna do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Bronisława Makowskiego, braci oraz za †† z rodziny
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Ireny Majewskiej z
okazji urodzin oraz w intencji Wojtka, Ŝony Asi, syna Wojtka, córki Asi
Piątek w Oktawie Wielkanocy – 13 kwietnia 2012
J 21,1-14
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Edeltraudę Manjura w 4. rocznicę śmierci oraz za ††
rodziców z obu stron
900 Za †† Halinę Górską, rodziców z obu stron: Genowefę i Jana, Paulinę i Bronisława, Eugeniusza i Bogusławę, Krzysztofa oraz za †† Karolinę, Karola, Stanisławę, Franciszka, Adolfa, Genowefę, Zdzisława i Mariannę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1500
Nowenna do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Gustawa, rodziców z obu stron, siostrę Ludwikę,
Mieczysława, Jana, Marię Rozalię, Helenę, Agnieszkę oraz p. Wranik
2. W 46. rocznicę ślubu Danuty i Michała z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie oraz o dary Ducha Świętego dla wnuków
1900
MłodzieŜowa:
Sobota w Oktawie Wielkanocy – 14 kwietnia 2012
Mk 16,9-15
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Katarzyny z okazji z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
700
W dniu 70. urodzin Urszuli oraz w 40. rocznicę urodzin córki Marioli z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1500
Nowenna do BoŜego Miłosierdzia
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy ślubu Janiny i Eugeniusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie dla całej rodziny
2. Za † Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy Smoleńskiej
W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy
2000
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II Niedziela Wielkanocna, Miłosierdzia BoŜego – 15 kwietnia 2012
Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31
700
Za †† rodziców Jana i Rozalię Grabuńczyk, Pawła, Mariannę Kawalec, Iwonę Kawalec
oraz za †† dziadków
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z okazji 20. urodzin Natalii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1030
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowanie za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Marii i Ludwika z okazji 30.
rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny
1200
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zofię Prędkiewicz (od Janka Bryka z rodziną z ParyŜa)
1500
NaboŜeństwo do BoŜego Miłosierdzia
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Eugeniusza w 4.
rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dziadków, synową Agatę, za †† mamę Genowefę i ojca Jana Laska, † brata Jerzego oraz †† z rodziny Pancerz, Guc, Wolski, Gładoch,
za †† rodziców Agnieszkę i Józefa, brata Eryka, za †† rodziców Anielę, Augustyna i Wojciecha oraz †† z rodziny, za † męŜa i ojca Ignacego w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców,
rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Jadwigę KułaŜyńską (w 30.
dzień), za † Wandę Mync (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 16 i 16a),
za † Alojzego Herzoga (w 30. dzień), za †† męŜa Michała, rodziców z obu stron, siostrę
Stanisławę i †† z jej rodziny, †† braci Mikołaja, Bartłomieja i Jana
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie rekolekcji i Triduum Paschalnego

Ksiądz Aleksander Radecki o sobie:
Całe moje Ŝycie związane jest ze Śląskiem. Urodziłem
się w 1951 roku w Mikołowie koło Katowic. Szkoły:
podstawową, średnią i muzyczną przetrwałem w Raciborzu. Od 1970 roku związany jestem z Wrocławiem i archidiecezją wrocławską. Księdzem jestem od 1976 roku,
przy czym wikarym byłem w trzech parafiach przez 9 lat,
wiejskim proboszczem przez 6 lat, a funkcję ojca duchownego we wrocławskim seminarium pełnię od lat 15.
Zdobyłem wszystkie polskie szczyty górskie. 15 razy
wędrowałem pieszo z Pielgrzymką Wrocławską na Jasną
Górę, miałem teŜ szczęście nawiedzić największe sanktuaria Europy.
Ustawicznie dostarczam pracy słuŜbie zdrowia.
Rzeczywiście jestem autorem lub współautorem kilkunastu ksiąŜek oraz wielu mniejszych i większych artykułów. W ciągu roku wysyłam około 1000 listów (nie
licząc tych elektronicznych).
Od kilkunastu lat nie oglądam TV, chociaŜ parę razy
pojawiałem się na szklanym ekranie (pewnie za pokutę).
Prowadziłem bardzo wiele serii rekolekcji dla najróŜniejszych grup. Nadal się uczę.
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.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

