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III Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Jana (2, 13 – 25)
„ZbliŜała się pora Paschy Ŝydowskiej i Jezus udał się do
Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów
oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze
świątyni, takŜe baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to
stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, Ŝe napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi
zaś na to śydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykaŜesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli
do Niego śydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, Ŝe
to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego,
widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.”

C

hrystus jest dla nas arcykapłanem, najdroŜsze niebieskiego ofiarował tę krew niezmierzonej warzaś Jego ciało jest naszą Ŝertwą, którą złoŜył w tości, którą wylał siedemkroć za wszystkich ludzi
ofierze na ołtarzu krzyŜa dla zbawienia wszystkich podległych grzechowi. Jest to ofiara tak miła Bogu
ludzi. Krew wylana dla naszego odkupienia nie i przyjemna, Ŝe skoro tylko wejrzał na nią, zaraz
była krwią cielców i kozłów (jak w starym Prawie), zmiłował się nad nami, udzielając wszystkim
lecz naleŜała do niewinnego Baranka, Jezusa Chry- szczerze pokutującym swego przebaczenia. Ofiara
stusa, naszego Zbawiciela. Świątynia, w której nasz ta jest wieczna. Składa się ją nie tylko raz w roku,
arcykapłan składał ofiarę, nie została zbudowana jak to miało miejsce u śydów, lecz dla naszej poręką ludzką, lecz wzniosła ją moc samego Boga. ciechy, w kaŜdy dzień, a nawet w kaŜdej godzinie i
Chrystus bowiem wylał swoją krew w obliczu minucie, aby radość nasza była jak najpełniejsza.
całego świata, który jest świątynią wzniesioną ręką Dlatego Apostoł powiada, Ŝe Chrystus „wszedł raz
Boga. Świątynia ta ma dwie części: jedną z nich na zawsze do Miejsca Świętego zdobywszy wieczstanowi ziemia, którą zamieszkujemy. Druga część ne odkupienie”. Uczestnikami tej świętej i wiecznej
nie jest jeszcze znana nam śmiertelnym. Pierwszą ofiary są wszyscy, którzy podjęli prawdziwą skruofiarę złoŜył Chrystus tu na ziemi, gdy przyjął na chę i pokutę za grzechy, postanawiając mocno i
siebie okrutną śmierć. Drugą zaś wówczas, kiedy świadomie nie wracać juŜ do poprzednich występodziany w nową szatę nieśmiertelności wszedł ków, lecz trwać niewzruszenie w gorliwym dąŜeniu
przez własną krew do miejsca Świętego Świętych, do cnót, jakie w sobie zapoczątkowali.
to znaczy do nieba. Tam teŜ, przed tronem Ojca
św. Jan Fisher (zm. 1535 r)
Rekolekcje do słuchania na www.nspjraciborz.pl w zakładce multimedia
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Poniedziałek – 9 marca 2015
Łk 4,24-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, rodzeństwo Stuka i Rak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Za † Leontynę Kurowską, † Honoratę, †† rodziców Annę i Jana Kurowskich, braci Bolesława,
700
Albina, †† Jana i Stefanię Rusin
1800 1. Za ††rodziców Wiktorię i Franciszka Antos, †† z rodziny i z pokrewieństwa
2. Za† Genowefę Porwoł w 1. rocznicę śmierci
Wtorek – 10 marca 2015
Mt 18,21-35
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i BoŜą opiekę dla całej rodziny
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Magdalene und Alois Jaskulla verstorbene Eltern
800
beiderseits, sowie für alle armen Seelen
900
Za †† rodziców Franciszkę i Jozefa Datta, Jadwigę i Alojzego oraz syna Jana Drygalskiego o
wieczny odpoczynek
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron Alwinę i Franciszka, Janinę i Adama,
rodzeństwo oraz †† z rodzin Kotala, Siwoń, Biel, Jeziorek i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Katarzynę i Jana Krakowczyk oraz †† z rodziny
Środa – 11 marca 2015
Mt 5,17-19
630
Za †† rodziców Jana i Gertrudę Sroka i †† pokrewieństwo
Za †† Józefa i Genowefę oraz †† z rodzin Zapart, Pałka, Urban i Stryjewskich
700
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie w intencji Lucyny z
okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
2. Za † Mariannę Wojtyla (od współpracowników córki Haliny z OSM w Myszkowie)
Czwartek – 12 marca 2015
Łk 11,14-23
630
Za †† rodziców Gilga, za † brata Eryka
Za †† mamę Józefę Kurek, ojca Jana, brata Władysława, siostrę Janinę i wszystkich †† z ro700
dziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1800 1. Za †† matkę Annę w rocznicę śmierci, ojca Stanisława, męŜa Kazimierza, brata Władysława,
teściów Marię i Józefa
2. Za †† ojca Stefana w rocznicę śmierci, mamę Bronisławę, braci Antoniego i Józefa i wszystkich †† z rodziny
Piątek – 13 marca 2015
Mk 12,28-34
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Bronisławy z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900 1. Za † ElŜbietę Gruszka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a)
2. Za † Juliana Repetowskiego (od kolegów i koleŜanek z „Iskierki”)
Droga KrzyŜowa
1800 1. Za † matkę Lidię Petryszak w 7. rocznicę śmierci
2. W intencji Wandy i Gerarda z okazji 73. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Droga KrzyŜowa
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 14 marca 2015
Łk 18,9-14
630
Za † Michalinę Płoska (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20)
700
Za † ojca Aleksandra śebrowskiego w 25. rocznicę śmierci i jego †† rodziców Jana i Barbarę
oraz †† rodzeństwo
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Helenę i Franciszka, teścia Mieczysława, braci Jerzego i
Wilhelma, siostrę ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Teresę i Józefa Lech
1930
Wieczór Uwielbienia

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” – 15 marca 2015 2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
700
Za †† ojca Edwarda Sowę w 19. rocznicę śmierci, matkę Władysławę, brata Stanisława, teściów Janinę i Zygmunta oraz dziadków z obu stron
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Ojców i męŜczyzn naszej parafii
1030
Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 70. r. ur. Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1200
Z okazji 60. rocznicy urodzin Gabrieli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydemckim
1530
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Ninę Kurkulonis (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41 –
47), za † Stanisławę Rogalską (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41 – 47), za † Jadwigę Przybyła
(od sąsiadów z ulicy Kossaka 41 – 47), za † Tadeusza Szembel w 5. rocznicę śmierci, za †
Adelajdę Moskwa, jej męŜa Antoniego i trzech braci, za † Wandę Szewczyk (od sąsiadów z
ulicy Katowickiej 15), za † Grzegorza Kubala (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † mamę
Helenę Krzeszewską, † ojca Józefa i wszystkich †† z rodziny, za †† Macieja Laufer i Stefanię
Klepacką, za † Władysławę Pluta (w 30. dzień), za † Henryka Zaborek (w 30. dzień), za † ojca, dziadka i pradziadka Stanisława Stachowicza w 6. rocznicę śmierci, Ŝonę Stanisławę, braci
Mariana i Zygmunta, za †† Walerię i Stanisława Wadowskich w rocznicę śmierci, †† z rodziny Wadowskich, Marię i Michała Kurasz i Franciszka Rydzio, za † męŜa Stanisława w 6.
rocznicę śmierci i za †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej
• W dniu kobiet pragniemy złoŜyć wszystkim Paniom jak najlepsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa, wielu łask i orędownictwa Maryi i świętych kobiet.
• Dziś juŜ trzecia niedziela Wielkiego Postu. Niech świadomość upływającego czasu mobilizuje nas do
dobrego wykorzystania tego czasu. Dziękujemy za uczestnictwo w rekolekcjach parafialnych i zachęcamy do odsłuchania tych nauk ze strony internetowej.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W tym tygodniu będą spotkania dla dzieci komunijnych (we wtorek o 1530 lub 1630, natomiast w
piątek będzie tylko jedno spotkanie o 1530 !!!)
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.
• Spotkanie Marianek w czwartek o 1715.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W piątek zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900 (Adoracja i lektura Orędzia Franciszka)
• W sobotę o 1930 w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zachęcamy do uczestnictwa.
• W przyszłą niedzielę o 1545 RóŜaniec
Fatimski, o 1400 Msza tzw. Trydencka.
• Od soboty 21 marca przy naszej parafii
rozpocznie się cykl spotkań w ramach
przygotowania osób dorosłych do
bierzmowania. Spotkania będą się odbywały w soboty o 1900. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy. Bierzmowanie w naszej parafii będzie 7 maja .
• Przypominamy o planowanych na 1315 marca rekolekcjach dla maturzystów oraz o pielgrzymce do Grecji.
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Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem zbiórka
w ramach jałmuŜny postnej na cele parafialnego Caritas. Od przyszłej niedzieli zbiórka trwałej Ŝywności dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.
RównieŜ w przyszłą niedzielę, trzecią niedzielę miesiąca przed kościołem dodatkowa zbiórka na remonty
w naszym kościele. Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Roman Pelczar, lat 64, zam. na ul. Szczęśliwej 33
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Ekipa „Busa do marzeń” - projektu promującego ŚDM Kraków
2016 – spotkała się w środę na placu św. Piotra w Watykanie z
papieŜem Franciszkiem, by prosić Ojca Świętego o błogosławieństwo dla inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi, którzy
angaŜują się w przygotowania do Dni. „Przekazaliśmy papieŜowi
Franciszkowi dobrą nowinę o tym, Ŝe cała Polska czeka na niego i
młodych ludzi z całego świata” – powiedział Dawid Buła, członek
„busowej” ekipy.
„Ojcu Świętemu zawieźliśmy wieść, Ŝe młodzi cztery kontynenty. Jej uczestnicy odwiedzą, m.in.
Polacy przygotowują się do spotkania z nim i mło- Ukrainę, Gruzję, Armenię, Turcję, Bułgarię, RumudzieŜą świata i Ŝe te przygotowania obejmują juŜ nię, Serbię, Czarnogórę, Albanię, Chorwację, Grecję,
całą Polskę” – mówi Dawid Buła. „Zapewniliśmy Włochy, Austrię. Młodzi planują promowanie Polski
go, Ŝe jego wezwanie do rabanu nie pozostaje bez i zachęcanie napotkanych rówieśników do przyjazdu
odpowiedzi. Chcemy ten raban robić razem z nim!” na ŚDM do Krakowa w 2016 roku. Kierując się
Ojciec Święty przyjął od młodych gadŜety ŚDM-u z hasłem Dni „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
oficjalnym logotypem Dni. Sfotografował się takŜe miłosierdzia dostąpią”, pragną takŜe angaŜować się
z młodzieŜą, trzymając w ręku kartkę z napisem: w pracę na rzecz społeczności lokalnych. „Bus do
marzeń” to wyprawa promująca Polskę, Kraków,
„Czekamy na ŚDM”.
„Busem do marzeń” to projekt młodych ludzi z Kal- Kalwarię Zebrzydowską oraz Światowe Dni Młowarii Zebrzydowskiej, którzy postanowili promować dzieŜy w 2016 roku. Ich samochód będzie pełnił rolę
ideę ŚDM, jeŜdŜąc po świecie Ŝółtym busem. Przy- mobilnego punktu informacyjnego o ŚDM. „To Wy
stąpili do realizacji tego pomysłu, m. in. spacerując z jesteście dla Waszych rówieśników najbardziej przekartonowym modelem busa po Krakowie i namawia- konującym świadectwem, Ŝe warto postawić na
jąc ludzi do robienia zdjęć i nagrywania filmików z Jezusa, a wiara w Niego jest źródłem radości, pokoju
pozdrowieniami. Wyprawa „Busem do marzeń” i punktem odniesienia w pracy nad sobą i dąŜeniach
planowana jest na lipiec. Cztery busy wyruszą na do twórczego i szczęśliwego Ŝycia. (KAI)

Niedziela po 2030
dziś o spowiedzi
DMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi
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 oraz 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. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

