
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 10/2017 (678) 5 marca 2017 r. 
 

 

I Niedziela Wielkiego Postu 
Ewangelia według św. Mateusza (4, 1 – 11) 
 

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez 
diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w 
końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś 
Synem BoŜym, powiedz, Ŝeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on 
mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem Ŝyje człowiek, lecz 
kaŜdym słowem, które pochodzi z ust BoŜych. Wtedy wziął Go diabeł do 
Miasta Świętego, postawił na naroŜniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem BoŜym, rzuć się w 
dół, jest przecieŜ napisane: Aniołom swoim rozkaŜe o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypad-
kiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane takŜe: Nie będziesz wysta-
wiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i 
oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słuŜyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.”  
 

ie samym chlebem Ŝyje człowiek, lecz kaŜ-
dym słowem, które pochodzi z ust BoŜych” 

(Mt 4, 4). Kościół przypomina nam w dzisiejszej 
liturgii te słowa wypowiedziane przez Chrystusa 
w momencie kuszenia... Do praktyk pokutnych 
zalecanych przez Kościół zwłaszcza w obecnym 
czasie Wielkiego Postu naleŜy właśnie post. 
Oznacza on szczególną powściągliwość w spo-
Ŝywaniu pokarmów, które powinny słuŜyć jedy-
nie zaspokojeniu niezbędnych potrzeb organi-
zmu. Ta tradycyjna forma pokuty nie straciła 
sensu, ale przeciwnie – zasługuje moŜe na po-
nowne odkrycie, zwłaszcza w tych częściach 
świata i w tych środowiskach, w których nie tyl-
ko poŜywienia jest pod dostatkiem, ale czasem 
występują wręcz choroby spowodowane przeje-
dzeniem. Rzecz jasna, post pokutny jest czymś 
zupełnie innym niŜ diety lecznicze. MoŜna go 
jednak uznać za swoistą terapię duszy. Post po-
dejmowany na znak nawrócenia pomaga bowiem 
przyjąć wewnętrzną postawę wsłuchiwania się w 

głos BoŜy. Pościć znaczy przypomnieć samemu 
sobie, co odpowiedział Jezus na pokusy szatana, 
który kusił go po czterdziestu dniach postu na 
pustyni: „Nie samym chlebem Ŝyje człowiek, 
lecz kaŜdym słowem, które pochodzi z ust Bo-
Ŝych”... Jednym z celów postu pokutnego jest to: 
ma on nam pomagać w odzyskaniu wewnętrzne-
go wymiaru Ŝycia. Postawa powściągliwości w 
jedzeniu obejmuje takŜe inne rzeczy niekoniecz-
ne i wspomaga wydatnie Ŝycie duchowe. Umiar-
kowanie, skupienie i modlitwa idą ze sobą w 
parze. Tę zasadę moŜna z poŜytkiem odnieść do 
środków społecznego przekazu. Ich przydatność 
nie podlega dyskusji, ale nie powinny one stawać 
się „panami” naszego Ŝycia... Swoisty „post” 
takŜe w tej dziedzinie moŜe okazać się zbawien-
ny, pozwoli bowiem poświęcić więcej czasu na 
refleksję i modlitwę oraz na pogłębienie więzi z 
innymi. 

św. Jan Paweł II 

N 
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Poniedziałek – 6 marca 2017        Mt 25,31-46 
   630   Za †† rodziców Paulinę i Emila, córkę Kornelię, brata Franciszka, bratanka Karola, †† z 

rodziny Alker i Mucha 
   900   Za †† rodziców Józefa i Marię Król, za †† Urszulę i Franciszka oraz Małgorzatę i szwagrów 
 1800 1. Z okazji 18. rocznicy urodzin córki Zuzanny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, †† brata Winfryda, rodzeń-

stwo Stuka i Rak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 7 marca 2017        Mt 6,7-15 
   630 1. Za † Lechosława Prus w 3. rocznicę śmierci oraz za rodziców Prus i Rybczyńskich 
   2. Za † Gintera Dwuleckiego (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 22) 
   800   W języku niemieckim:  
 1800 1. Za †† rodziców Marię i Rudolfa Skatuła, rodzeństwo z obu stron, rodziców i dziadków 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Eugeniusza Kośmider, rodziców z obu stron i rodzeństwo 
Środa – 8 marca 2017         Łk 11,29-32 
   630   Za †† Katarzynę Stanuch, męŜa Władysława, córki Magdalenę i Krystynę oraz rodziców z 

obu stron 
   900   Za †† siostry Leontynę i Honoratę, braci Bolesława i Albina, rodziców Annę i Jana Kurow-

skich oraz teściów Stefanię i Jana Rusin 
 1800 1. W intencji kobiet naszej parafii o BoŜe błogosławieństwo 
   2. Za † męŜa Henryka w rocznicę urodzin, †† rodziców, teściów i za dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 9 marca 2017        Mt 7,7-12 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława w 8. rocznicę śmierci 
   2. Za † Zofię Ciołek i jej † męŜa Tadeusza 
 1200   Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieŜy z LO II 
 1630   Droga KrzyŜowa dla dzieci 
 1800 1. Za † Zdzisława Wójcik w 3. rocznicę śmierci, †† Stanisławę Wójcik, Marię Siorak, Micha-

ła Siorak, Stanisława Stryjskiego i wszystkich †† z rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alfreda i Jadwigę Mucha, dziadków z obu stron 

oraz Romana Mucha 
Piątek – 10 marca 2017        Mt 5,20-26 
   630   Za †† Józefa i Genowefę, †† z rodzin Zapart, Pałka, Urban i Stryjewskich oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Franciszkę i Józefa Datta, Jadwigę i Alojzego Drygalskich oraz syna Jana 

Drygalskiego 
      Droga KrzyŜowa 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. W intencji Ojczyzny 
   2. Za †† mamę Józefę Kurek, ojca Jana, męŜa Mariana, siostrę Janinę, brata Władysława i 

dusze w czyśćcu cierpiące 
     Droga KrzyŜowa 
 1930   Spotkanie dla młodzieŜy  
Sobota – 11 marca 2017        Mt 5,43-48 
   630 1. Za † RóŜę Cwik, †† rodziców 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron Alwinę i Franciszka, Janinę i Adama, 

rodzeństwo, †† z rodziny Kotala, Siwoń, Biel, Jeziorek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † ojca Alojzego, †† teściów Augustyna i Józefę, †† z rodziny 

Marcinkowskich Adama, Barbarę i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców Teresę i Jozefa Lech 
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II Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2017   Rdz 12,1-4; 2 Tm 1,8-10; Mt 17,1-9 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za zdrowie i BoŜe błogosławieństwo, z prośbą o 

dalsze w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W klasztorze Annuntiata Dzień skupienia dla kobiet 
   900 1. W intencji Parafian 
   2. Za † Annę Pelczar o miłosierdzie i zbawienie duszy 
 1030 1. W intencji Wandy i Gerarda w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   2. W intencji zarządu, trenerów, piłkarzy, kibiców i ich rodzin KS Rafako o BoŜe błogosła-

wieństwo i opiekę Matki BoŜej 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla Bogdana z okazji 40. rocznicy urodzin i dla całej rodziny 
 1630   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800   Za † matkę Lidię Petryszak w 10. rocznicę śmierci  
W tym tygodniu modlimy się: W intencji kobiet naszej parafii 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1630 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1715 na naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym. 

• W okresie Wielkiego Postu zapraszamy równieŜ na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w piątki po 
Mszy o 900 oraz po Mszy wieczornej. 

• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• W czwartek o 1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci.  
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii 

Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Drogę Krzy Ŝową w piątek po Mszy o godz. 1800.  
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas I gimnazjum. 
• Uczniom klas III przypominamy i ponownie zapraszamy na rekolekcje przed bierzmowaniem, 

które odbędą się na G. św. Anny 17-19 marca. Zgłoszenia u ks. Kamila. 
• Przy tej okazji informujemy, Ŝe w naszej parafii bierzmowanie odbędzie się 11 maja o godz. 1600. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od 900 Wielkopostne skupienie dla kobiet. 
• Parafia Jana Chrzciciela na Ostrogu organizuje sentymentalną pielgrzymkę, podróŜ na Kresy 

Wschodnie I Rzeczypospolitej w dniach 16-22 maja 2017 r. To okazja do zobaczenia zapierają-
cych dech w piersiach zespołów fortyfikacyjnych, pałaców, dworów, kościołów i cerkwi, ruinach 
twierdz i klasztorów, To refleksja do  zadumy na polach wielkich bitew, m. in. Legionów Piłsud-
skiego. W cenie 990 zł przejazd komfortowym autokarem, ubezpieczenie, noclegi i wyŜywienie. 
Spotkanie zainteresowanych 15 marca o godz. 19.00 - salka katechetyczna przy parafii Św. Jana 
Chrzciciela ul. Morawska 1; informacje pod telefonem 602-255-300. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; 
w przyszłą niedzielę dodatkowa zbiórka na Misyjne Dzieło Pomocy. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Walentyna Zdziebczok, lat 65, zam. na ul. Szczęśliwej 
� Alicja Sztuka, lat 71, zam. na ul. Działdowskiej (pogrzeb czw. 9 marca 2017 o 1000) 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2017 
 

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem 
Drodzy Bracia i Siostry! 
Wielki Post to nowy początek, to droga 

prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy 
Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad 
śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam sta-
nowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin 
jest wezwany, by powrócił do Boga „całym 
swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się 
Ŝyciem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z 
Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który 
nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grze-
szymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Nie-
go, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje 
pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas 
Mszy św., 8 stycznia 2016). 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zin-
tensyfikowaniu Ŝycia duchowego poprzez święte 
środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modli-
twę i jałmuŜnę. U podstaw wszystkiego jest 
Słowo BoŜe, do którego słuchania i bardziej 
pilnego rozwaŜania jesteśmy w tym okresie za-
chęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się 
tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu 
(por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować 
tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz do 
zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdzi-
we szczęście i Ŝycie wieczne, zachęcając nas do 
szczerego nawrócenia. 

1. Druga osoba jest darem 
Przypowieść rozpoczyna się od przedsta-

wienia dwóch głównych bohaterów, ale to czło-
wiek ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: 
jest on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby 
się podnieść, leŜy u bramy bogacza i je  okru-
szyny, które spadają z jego stołu, całe jego ciało 
jest pokryte ranami a psy przychodzą je lizać 

(por. ww. 20-21). Obraz jest więc ponury, a 
człowiek jest powalony na obie łopatki i poniŜo-
ny. 

Scena okazuje się jeszcze bardziej drama-
tyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, Ŝe ubogi 
nazywa się Łazarz: jest to imię pełne obietnic, 
które dosłownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem 
nie jest to osoba anonimowa, ma wyraźnie okre-
ślone rysy i ukazuje się jako człowiek, z którym 
naleŜy łączyć jakąś historię osobistą. ChociaŜ 
dla bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas 
staje się znany i niemal bliski, staje się obliczem; 
a jako takie - darem, bezcennym bogactwem, 
istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez Bo-
ga, nawet jeŜeli jej konkretna kondycja jest sytu-
acją odrzucenia przez ludzi (por. Homilia na 
Mszy św., 8 stycznia 2016). 

Łazarz uczy nas, Ŝe druga osoba jest darem. 
Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu z 
wdzięcznością ich wartości. RównieŜ ubogi przy 
bramie bogacza nie jest irytującą przeszkodą, ale 
wezwaniem do pokuty i przemiany swojego 
Ŝycia. Pierwszą zachętą jaką kieruje ta przypo-
wieść jest wezwanie do otwarcia drzwi naszego 
serca na drugą osobę, poniewaŜ kaŜdy człowiek 
jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy teŜ 
obcy biedak. Wielki Post jest czasem sprzyjają-
cym otwarciu drzwi kaŜdemu potrzebującemu i 
rozpoznaniu w nim, czy teŜ w niej, oblicza 
Chrystusa. KaŜdy z nas spotyka ich na swojej 
drodze. KaŜde Ŝycie, które napotykamy, jest 
darem i zasługuje na akceptację, szacunek, mi-
łość. Słowo BoŜe pomaga nam otworzyć nasze 
oczy, aby przyjąć Ŝycie i je umiłować, zwłaszcza 
gdy jest słabe. By jednak móc to uczynić, trzeba 
potraktować powaŜnie takŜe to, co Ewangelia 
mówi nam o bogaczu.           cdn 

 

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.: 7.00 – 8.00;  
     w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
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. 17.00 – 18.00; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


