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„Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie 
święta, byli teŜ niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei 
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką 
odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: JeŜeli ziarno pszenicy wpadł-
szy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeŜeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha 
swoje Ŝycie, traci je, a kto nienawidzi swego Ŝycia na tym świecie, zachowa je na Ŝycie wieczne. A kto by 
chciał Mi słuŜyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, 
uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóŜ mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos 
z nieba: JuŜ wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący to usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: 
Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu 
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A 
Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyŜszony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką 
śmiercią miał umrzeć”  
 
 Bycie chrześcijaninem to przede wszyst-
kim oderwanie od egoizmu, który Ŝyje tylko dla 
siebie, w celu głębokiego zakorzenienia się w Ŝycie 
jedni dla drugich. Ta rzeczywistość jest przekazana 
we wszystkich wielkich obrazach Pisma. Obraz 
Paschy..., obraz Wyjścia..., który rozpoczyna się 
wraz z Abrahamem i który pozostaje fundamental-
nym prawem w ciągu całej historii świętej jest 
wyrazem tego samego, podstawowego ruchu, który 
wyraŜa się w oderwaniu od istnienia opartego tylko 
na nim samym. 
 Chrystus Pan wyraził tę rzeczywistość w 
sposób najgłębszy w opowieści o ziarnie zboŜa, 
która pokazuje jednocześnie, Ŝe to podstawowe 
prawo nie tylko dominuje w całej historii, ale ozna-
cza początek całego stworzenia BoŜego: „Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: JeŜeli ziarno pszeni-

cy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeŜeli obumrze, przynosi plon obfity.” 
 W swojej śmierci i zmartwychwstaniu, 
Chrystus dopełnił opowieści o ziarnie zboŜa. W 
Eucharystii, w chlebie, stał się prawdziwym owo-
cem stokrotnym (Mt 13,8), z którego Ŝyjemy ciągle 
i zawsze. Ale w tajemnicy świętej Eucharystii, 
gdzie przebywa na zawsze Ten, który jest praw-
dziwie i całkowicie „dla nas”, On sam zaprasza nas 
do wejścia kaŜdego dnia w to prawo, które osta-
tecznie jest tylko wyraŜeniem istoty prawdziwej 
miłości...: porzucenie siebie samego, aby słuŜyć 
innym. Podstawowym ruchem chrześcijaństwa jest, 
w ostatecznym rozrachunku, zwykły ruch miłości, 
przez który uczestniczymy w miłości samego Boga. 
 

Kard. Józef Ratzinger – PapieŜ Benedykt XVI 
(1965 r.) 
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Poniedziałek – 23 marca 2015        J 8,1-11 
   630   Za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Trompeta, jej †† rodziców Albinę i Józefa Kłosek, †† rodzeństwo, 

dziadków i całe pokrewieństwo 
   700   Za †† rodziców Klarę i Emila Nowak i całe †† pokrewieństwo Tomas, Lenard oraz za †† te-

ściów Marię i Joachima Smołka i †† pokrewieństwo Grycman 
 1800 1. Za † córkę Mariolę w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców Elfrydę i Pawła Bawoł 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Czesława Strojnego (od sąsiadów z ulicy Waryńskiego 7a – 7d) 
Wtorek – 24 marca 2015        J 8,21-30 
   630   Dziękczynna w intencji dzieci i ich rodzin o błogosławieństwo, zdrowie i dalsze łaski 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Anna Sollich 
   900   Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Krystynę Hruby, Rozalię i Zofię Sutor, †† 

pokrewieństwo z obu stron 
 1800   Msza Święta rekolekcyjna z homilią 1. Za †† rodziców Marię i Dymitra, córkę Marię Mała-

nowicz oraz za Ŝyjącą jej rodzinę 
   2. Za †† rodziców Jana i Serafinę, Jana i Albinę oraz za †† z rodziny 
   3. Za † Gerarda Wochnik (w 30. dzień) 
      Konferencja O. Jordana Śliwińskiego o sakramencie pokuty: „Czy ‘Wiadomości’ pomagają 

nam w spowiedzi?” 
Środa – 25 marca 2015 – Zwiastowanie Pańskie      Łk 1,26-38 
   630   O błogosławieństwo BoŜe dla Marii z okazji imienin i urodzin 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stanisławę i Józefa, brata Władysława oraz męŜa 

Józefa Kolowca 
 1630   Szkolna: Za † męŜa Stanisława Trudzik, †† rodziców z obu stron, siostry Ritę i Józefę i †† 

pokrewieństwo 
 1800 1. Za † męŜa Bronisława Woronowskiego w 25. rocznicę śmierci, † syna Krzysztofa oraz †† 

rodziców z obu stron 
   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. rocznicy urodzin Kazimierza z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
      ZłoŜenie deklaracji i modlitwa Duchowej Adopcji 
Czwartek – 26 marca 2015        J 8,51-59 
   630   Za † Juliana Repetowskiego (od Jolanty i Mirosława Motak) 
   700   Za †† Jerzego i Franciszkę Karaszkiewwicz i †† pokrewieństwo oraz za † Henryka Michalczyk 
 1800 1. Za †† siostrę Gizelę Niemiec, siostrę Irenę, rodziców Jana i Annę Reichel oraz †† pokrewień-

stwo 
   2. Za † Władysława Piaseckiego (od sąsiadów z ulicy Polnej 8) 
   3. Za † Barbarę Rudzką w rocznicę urodzin (od dzieci i wnuków) 
Piątek – 27 marca 2015         J 10,31-42 
   630   Za †† rodziców Edwarda i Matyldę, brata Konrada, za †† z rodziny Brachaczek i Schattke, 

pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † męŜa Jana Nycza w 9. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron 
      Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Dawida z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas nauki i dal-
szym Ŝyciu 

   2. Za † Reginę Lucia i jej † wnuczkę Agnieszkę Lucia 
      Droga KrzyŜowa ulicami miasta w intencji SDM (zakończenie w naszym kościele) 
 2000   Rejonowe czuwanie dla młodzieŜy z okazji Światowych Dni MłodzieŜy  
Sobota – 28 marca 2015         J 11,45-57 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Franciszka z okazji 84. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   700   Za † Waleskę Zając 
 1400   W Opolu spotkanie liderów i wolontariuszy SDM 
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 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, † brata Jerzego i siostrę 

Krystynę 
   2. Za † ojca Alfreda Kalabis w rocznicę urodzin, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
 2000   Diecezjalne spotkanie młodzieŜy w ramach XXX Światowego Dnia MłodzieŜy w Opolu 
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej – 29 marca 2015             Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Stanisława z okazji 75. 

rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Procesja z poświęceniem palm i Msza Święta w 2. rocznicę śmierci męŜa Krzysztofa Durlak 

oraz za †† zięcia Adama, szwagra Jacka oraz rodziców z obu stron 
 1030   Procesja z poświęceniem palm i Msza Święta w intencji rocznych dzieci: Paweł Kozak, Zu-

zanna Anna Ćwieńczek, Kamila Auguścik, Jan śołubak, Aleksandra Tyz 
 1200   Dziękczynna w intencji Patryka z okazji 18. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i opie-

kę na dalsze lata Ŝycia oraz światło Ducha Świętego 
 1645   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Beaty z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Światowych Dni MłodzieŜy oraz owocnych przygotowań  
• Od dzisiejszej niedzieli do Wielkiego Piątku pozostaną w naszych świątyniach zasłonięte krzyŜe. 

Swego czasu zasłaniano bogato zdobione krzyŜe oraz z wizerunkiem Chrystusa tryumfującego. Zwy-
czaj ten ukazuje nam takŜe pewną tajemnicę, która dokonuje się na drzewie krzyŜa. 

• Dzisiaj o 1630 w kaplicy pod kościołem naboŜeństwo z poświęceniem świec dla dzieci komunijnych; o 
godz. 1645 modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie, natomiast o godz. 1715 na Gorzkie śale z ka-
zaniem pasyjnym. 

• We wtorek o 1800 ostatnie spotkanie w ramach rekolekcji wielkopostnych poświęconych spowie-
dzi. Gościć będziemy O. Jordana Śliwińskiego, załoŜyciela Szkoły Spowiedników. Po Mszy wie-
czornej konferencja. Zapraszamy do licznego udziału. 

• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• W środę, 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego i dzień świętości Ŝycia. Zapraszamy na 

Mszę Świętą tego dnia (o 630, 700, 1630 Msza Święta szkolna oraz o 1800). W czasie wieczornej Mszy 
Świętej będzie okazja do złoŜenia deklaracji Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych. Deklaracje 
moŜna odebrać w zakrystii. 

• Dzieci zapraszamy na Mszę szkolną wyjątkowo w środę. Nie będzie Mszy w czwartek. We wtorek i 
piątek spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W piątek wieczorem Droga KrzyŜowa ulicami miasta. Wyruszymy po Mszy wieczornej. Droga 

KrzyŜowa zakończy się w naszym kościele, a po niej, od godz. 2000 rejonowe czuwanie dla młodzie-
Ŝy w ramach Światowego Dnia MłodzieŜy, który przypada w kaŜdą niedzielę palmową. Droga Krzy-
Ŝowa będzie okazją do modlitwy w intencji ŚDM. MłodzieŜ zaś zapraszamy na piątkowe czuwanie, 
a takŜe na spotkania w sobotę w Opolu: od 1400 dla liderów i wolontariuszy oraz od 2000 dla całej 
pozostałem młodzieŜy. Organizujemy wyjazd do Opola, zapisy przez internet. 

• W sobotę od godz. 730 przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W Wigili ę paschalną oraz drogi dzień świąt udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka 

przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w najbliŜszą sobotę o godz. 1900. 
• Przypominamy, Ŝe z soboty na niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni (przesuwamy o godzinę do 

przodu). 
• Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej, czyli palmowa. Przed Mszami o 900 oraz o 1030 procesja i po-

święcenie palm. Caritas będzie rozprowadzał palmy. 
• Zachęcamy, aby w tym tygodniu skorzystać z okazji do spowiedzi przed świetami. 
• W czwartek, 26 marca parafialny Caritas od godz. 1500 będzie wydawał paczki rodzinom objętym 

opieką Caritas.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
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• RównieŜ w przyszłym tygodniu w katedrze opolskiej o 1400 spotkanie z Biskupem Ordynariuszem 

dla osób Ŝyjących w związkach niesakramentalnych. 
• Przed kościołem moŜna nabyć świece na stół wielkanocny. Dochód przeznaczony jest na LSO. Rów-

nieŜ w przyszłą niedzielę z racji Światowego Dnia MłodzieŜy odbędzie się akcja „Bilet dla Brata”. Ce-
lem jest zdobycie środków i pomoc w przyjeździe na ŚDM do Krakowa młodzieŜy ze wschodu. W za-
krystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 

• Przypominamy o parafialnej pielgrzymce do Grecji. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę obiektów diecezjalnych; z przyszłej niedzieli na bie-

Ŝące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szcze-

gólny dziękujemy za ofiary złoŜone na planowany w tym roku remont drzwi kościoła. Zebrano kwotę 
4800 zł. Bóg zapłać. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Tadeusz Kaniuch, lat 90, zam. na ul. Katowickiej 15 
� Maria Woch, lat 77, zam. na ul. Pomnikowej 11 
� Józefa Maciejewska, lat 83, zam. na ul. Opawskiej 72 
� Wanda Rudnicka, lat 89, zam. na ul. Słowackiego 61 
� Andrzej Suchański, lat 58 
� Irena Bartkowska, lat 88 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
 

la wielu młodych ludzi z państw Europy 
Wschodniej i Zakaukazia Światowe Dni Mło-

dzieŜy 2016 to najbardziej dostępne z dotychcza-
sowych spotkań młodych – choć wciąŜ trudne do 
zrealizowania z przyczyn finansowych. Dla Pola-
ków, to wyjątkowa moŜliwość pomocy młodzieŜy 
ze Wschodu w zrealizowaniu marzenia o przyjeź-
dzie do Polski i udziale w Światowych Dniach 
MłodzieŜy. Właśnie dlatego powstał Bilet dla Brata 
– dzieło pomocy pielgrzymom ze Wschodu. 
      Projekt, który jest elementem oficjalnych przygotowań do XXXI ŚDM, powstał dzięki współpracy wolonta-
riuszy i Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski. Celem wspólnych działań 
jest: 1. zaangaŜowanie jak najszerszego grona osób dobrej woli w przygotowanie tego wydarzenia,  
promocja inicjatyw kulturalnych, charytatywnych i duszpasterskich – zarówno ogólnopolskich, jak teŜ 
lokalnych, 2. zebranie funduszy, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie udziału w XXXI ŚDM w 
Polsce młodzieŜy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Te kraje, to: Armenia, Azerbej-
dŜan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, TadŜykistan, Turkmeni-
stan,Ukraina i Uzbekistan.  
      Projekt, trwa od 13 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. To znakomita okazja do włączenia się w 
przygotowania ŚDM w Polsce, zarówno poprzez wsparcie materialne lub promocyjne, jak teŜ przez udział 
w proponowanych wydarzeniach duszpasterskich i kulturalnych. To równieŜ szansa na promocję własnych 
działań i pomysłów: lokalnych, które będą mogły zaistnieć na duŜą skalę, a takŜe ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych, które mają szansę trafić do nowych odbiorców.  
 

D 

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. 


