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IV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (15,1-3.11-32)
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc
majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
Ŝyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał cięŜki głód w owej
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do
jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola Ŝeby
pasł świnie. Pragnął on napełnić swój Ŝołądek strąkami, którymi
Ŝywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i
rzekł: IluŜ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a
ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; juŜ nie jestem
godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i
wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, juŜ nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu teŜ pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,
poniewaŜ ten mój syn był umarły, a znów oŜył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.(…).”
Chyba kaŜdy z nas doświadczył kiedyś uczucia
zazdrości. Doświadczenie pokazuje, jak bardzo to
uczcie potrafi popsuć relacje międzyludzkie, jak i
równieŜ skutecznie przysłonić oczy na wszelkie
dobro, które jest w około.
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o
synu marnotrawnym. Przyjrzyjmy się postawie
starszego syna, który staje w cieniu młodszego
brata, tego który „zaginął, a odnalazł się”.
Na pierwszy rzut oka wydawać się moŜe, Ŝe jego
postawa nie odchodzi od normy. Jednak przy dogłębniejszej lekturze dostrzegamy, jak bardzo jego
serce jest zanieczyszczone przez zazdrość.
W czasie nieobecności brata przyzwyczaił się, Ŝe
moŜe mieć wszystko, czego pragnął. W chwili, gdy
ten powraca, ogarnia go lęk, Ŝe wszystko straci.
Jego obawy według niego wydają się słuszne, gdyŜ
widzi jak ojciec zareagował na powrót syna. Nie

ma ochoty radować się z ojcem, a tym bardziej
przywitać się z bratem.
Nie dostrzega juŜ tego ile miał, ale widzi czego
nie miał. Zazdrość, która ogarnęła jego serce przysłoniła mu oczy na to wszystko, co ma. Niejednokrotnie i nasza postawa jest bardzo podobna do
starszego brata. Jak często zazdrościmy innym tego
co mają, a niedostrzegany tego, co sami posiadamy? Pan Bóg obdarza kaŜdego według potrzeby.
Jedni maja talent do tworzenia muzyki, a inni do
tworzenia stron internetowych.
Niech zatem w dzisiejszą niedzielę zwana laetare
(łac. radujcie się) nasze serca na nowo rozweselą
się faktem obdarowania przez Boga.
Panie Jezu, proszę rozwesel moje serce na nowo. Otwórz oczy mojego serca na Twoje dary, na
fakt obdarowania przez Ciebie. Zabierz wszelką
zazdrość i poczucie niedowartościowania, bym
umiał rozradować się tym, co mam. Amen.
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J 4,43-54
REKOLEKCJE PARAFIALNE
630
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za † Józefa, †† z rodziny Zapart, Pałka, Stryjewski i Urban
Adoracja Najświętszego Sakramentu
900
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za †† Alfreda Solich, jego Ŝonę Otylię i rodziców z obu
stron
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1500
1800
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 1. Za † męŜa Edwarda i †† rodziców
2. Za †† męŜa Leona Porwoł, rodziców z obu stron oraz za † Seweryna Rozen i dusze w czyśćcu
cierpiące
2100
Apel Jasnogórski z modlitwą o wybór następcy św. Piotra
Wtorek – 12 marca 2013
J 5,1-3.5-16
REKOLEKCJE PARAFIALNE
630
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Do Miłosierdzia BoŜego za † Łucję Tebel w 30. dzień po
śmierci
Adoracja Najświętszego Sakramentu
800
W kaplicy pod kościołem języku niemieckim: intencja wolna
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za †† Zdzisława Sznurę w 5. rocznicę śmierci oraz rodzi900
ców Garstka i Sznura
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za †† matkę Annę w 6. rocznicę śmierci, ojca Stanisława,
1800
męŜa Kazimierza, brata Władysława, teściów Marię i Józefa
2100
Apel Jasnogórski z modlitwą o wybór następcy św. Piotra
Środa – 13 marca 2013
J 5,17-30
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI PARAFIALNYCH
630
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława w 4. rocznicę
śmierci, †† rodziców, teściów i wszystkich †† z rodziny
Adoracja Najświętszego Sakramentu
900
Msza Święta z nauką rekolekcyjną Za †† z rodzin Piszczek, Stasiak i Solisz oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 1. Za † ciocię Hildegardę w rocznicę urodzin, jej †† rodziców i rodzeństwo
2. Za † matkę Lidię Petryszak
1930
NaboŜeństwo pokutne i okazja do spowiedzi
(po zakończeniu NaboŜeństwa pokutnego) Apel Jasnogórski z modlitwą o wybór następcy św. Piotra
Czwartek – 14 marca 2013
J 5,31-47
630
Za †† rodziców Teresę i Józefa Lech
700
Za † ojca Aleksandra śebrowskiego w 22. rocznicę śmierci
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. Za † Ŝonę Józefę Chmielecką w I rocznicę śmierci o Ŝycie wieczne dla niej
2. Za † syna Ryszarda Ciepły, †† dziadków z obu stron
Piątek – 15 marca 2013
J 7,1-2.10.25-30
630 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo w intencji Gerarda z okazji urodzin
900
W intencji Antoniny z okazji 79. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
Droga KrzyŜowa
1800 1. Za † Stanisława Stachowicza w 4. rocznicę śmierci oraz za †† braci Zygmunta i Mariana
2. Msza święta zbiorowa za zmarłych: za † Adelajdę Moskwa, jej męŜa Antoniego i trzech ††
braci, za †† rodziców Katarzynę i Jana Krakowczyk i wszystkich †† z obu stron, za † Stanisława Piwowara (w 30. dzień), †† Jana i Eugeniusza Piwowar, za † męŜa Mariana Janczy, ††
męŜa Wilibalda i syna Wojciecha Świętek, za † Annę Basiuk (w 30. dzień), za † Szczepana

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
Fedczyszyn oraz † Ryszardę Halecką, za †† Apolonię i Józefa śydek oraz † Irenę Łukasik, za
† Wiktorię Janosz w dniu jej urodzin (od sąsiadów), za † Walerię Wadowską w 19. rocznicę
śmierci, †† z rdziny Wadowskich, Marię i Michała Kurasz, i Franciszka Rydzio, za † męŜa
Mieczysława Grądalskiego, †† rodziców Gertrudę i Józefa, †† pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
Droga KrzyŜowa
1900
Droga KrzyŜowa dla młodzieŜy
Sobota – 16 marca 2013
J 7,40-53
630
Za †† rodziców i teściów Pawła i Annę, Jana i Annę, braci Gintra, Augusta i dusze w czyśćcu
cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę urodzin synowej Moniki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1730
Nieszpory Maryjne
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Alojzego i Józefę, Augustyna, †† z rodziny Marcinkow1800
skich, Stanisława Gronowicza, Barbarę i Adama oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† męŜa Mariana Bubaka w 8. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Adolfa Romaniszyn i wnuka Rafała Iskal
V Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2013
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
700
W 60. rocznicę urodzin GraŜyny z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, o BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z podziękowa900
niem za otrzymane łaski w intencji Joanny z okazji 39. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Lucyny Rubiś w 80. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1530
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
Za † męŜa Jana Marcinek, † syna Franciszka, † Alojzego oraz za †† rodziców z obu stron i
1800
dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o dobre owoce rekolekcji parafialnych oraz o wybór Ojca Świętego
• Dniem dzisiejszym rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ks. Andrzej Grajewski. Spróbujmy wspólnie wykorzystać te dni i poprzez słuchanie Słowa BoŜego i
modlitwę otworzyć się na nowo na dar wiary. W związku z rekolekcjami Msze Święte z naukami
będą o 630, 900 oraz o 1800. Intencje przyjęte na godz. 700 zostaną odprawione o 900 (gdyby ta zmiana
nie odpowiadała, to prosimy o kontakt). Ponadto zapraszamy na wspólna modlitwę: Adorację pomiędzy porannymi Mszami, koronkę o 1500 oraz Apel Jasnogórski o 2100.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 17150
na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
• Z powodu rekolekcji nie będzie spotkań grup formacyjnych do środy.
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630. Nie będzie w tym tygodniu spotkań w salkach dla
dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii.
• MłodzieŜ zapraszamy na Drogę KrzyŜową w piątek o 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• W środę, 13 marca o 1800 w kościele na Ocicach odbędzie się rejonowe spotkanie Bractwa św. Józefa.
• W Poradni Rodzinnej przy parafii Ducha Świętego w Winowie powstaje punkt konsultacyjny, w którym będzie prowadzić spotkania instruktor Modelu Creighton - Agata Aniszczyk z Wrocławia. Model
Creighton jest narzędziem wykorzystywanym w Naprotechnologii do diagnozowania i leczenia przyczyn niepłodności oraz wielu innych problemów zdrowia ginekologicznego. Pozwala rozpoznawać dni
płodne i niepłodne, obserwować zdrowie ginekologiczne i rozrodcze oraz wykrywać nieprawidłowości. Spotkania będą obejmować grupowe spotkanie wstępne oraz kolejne indywidualne - zgodnie z
ustalonym harmonogramem. Pierwsze spotkanie wstępne odbędzie się 23 marca 2013 o godz. 10.00 w
Winowie w Domu Ojca (Prószkowska 12). Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Agatą Aniszczyk, tel.: 697782456. Dodatkowe informacje moŜna znaleźć na stronie
www.naprotechnologiawroclaw.pl
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Źródło - gazetka
W zakrystii są do nabycia Pisma Święte, Katechizmy Kościoła Katolickiego oraz płyty z nagraniami
konferencji dla małŜonków.
Przez cały tydzień do wyłoŜonych koszy będzie moŜna składać Ŝywność, którą Caritas wykorzysta do
przygotowania paczek świątecznych.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; kolekta na zakończenie rekolekcji
przeznaczona będzie na potrzeby parafii ks. rekolekcjonisty.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za ofiary
złoŜone w minioną niedzielę. Zebrano kwotę ponad 4800 zł. Bóg zapłać.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Feliksa Zygar-Cisowska, lat 79, zam. na ul. Słonecznej 35 (pogrzeb 11 marca o 1200)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

PLAN REKOLEKCJI

- Ks. Andrzej Grajewski

„Wiara rodzi się ze spotkania z Miłością” Z orędzia Benedykta XVI
Niedziela, 10 marca 2013
Rozpoczęcie rekolekcji na kaŜdej Mszy Świętej
1715 – Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
Poniedziałek, 11 marca 2013
630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
Adoracja Najświętszego Sakramentu
900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
2100 – Apel Jasnogórski z modlitwą o wybór następcy św. Piotra
Wtorek, 2 marca 2010
630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
Adoracja Najświętszego Sakramentu
900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
2100 – Apel Jasnogórski z modlitwą o wybór następcy św. Piotra
Środa, 3 marca 2010
630 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
Adoracja Najświętszego Sakramentu
900 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1500 – Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
1930 – NaboŜeństwo pokutne i spowiedź
Po naboŜeństwie - Apel Jasnogórski z modlitwą o wybór
następcy św. Piotra
Na
Okazja do spowiedzi przed kaŜdą Mszą Świętą
oraz na zakończenie rekolekcji w ramach naboŜeństwa
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

zawsze młodzi...

Niedziela po 2030
dziś premiera „Effatha”
DMRaciborz@gmail.com

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.
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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

