gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 15-16/2017 (683-684)

9-16 kwietnia 2017 r.

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ
Ewangelia według św. Łukasza (19,28-40)
Czytanie Męki Pańskiej: Łk 22,14-23,56
„Jezus ruszył na przedzie zdąŜając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliŜe Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał
dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko,
a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie
dosiadł. OdwiąŜcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go potrzebuje»”. Wysłani poszli i
znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali
ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?” Odpowiedzieli: „Pan
go potrzebuje”. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe
płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. ZbliŜał się juŜ do zbocza Góry
Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I
wołali głośno: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim
uczniom”. Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.

W

jeŜdŜając do Jerozolimy, Chrystus wchodzi na drogę krzyŜa, drogę miłości i cierpienia. Wpatrujcie się w Niego z nowym entuzjazmem wiary. Idźcie za Nim! On nie obiecuje
złudnego szczęścia; przeciwnie, wzywa was,

abyście naśladowali Jego trudny przykład i dokonywali tych samych niełatwych wyborów co
On, a dzięki temu mogli osiągnąć prawdziwą
dojrzałość ludzką i duchową.
św. Jan Paweł II, 2000 r.

Drodzy Parafianie
przed nami najwaŜniejszy czas w Ŝyciu liturgicznym Kościoła. Coraz bardziej wzrasta świadomość, Ŝe
Wielkanoc to nie jeden, czy dwa dni świąteczne, lecz najwaŜniejsza droga którą przeszedł Jezus. Gdyby
nie wydarzenia Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty, nie byłoby wydarzeń Wielkiej Nocy, pustego grobu, zwycięstwa nad śmiercią. Nie byłaby zatem otwarta dla nas droga zbawienia. Kroczmy zatem wraz z
Jezusem, od Wieczernika przez Golgotę, aŜ do poranka pierwszego dnia tygodnia... Zapraszamy Was
wszystkich usilnie na liturgię tych dni, w tym takŜe poranną Liturgię Godzin. Uczestniczmy w niej ze
świadomością, Ŝe swoimi korzeniami sięga śydowskiej Paschy, największego święta na pamiątkę wyjścia z niewoli. To jak gdyby jedna warstwa widoczna w starotestamentalnych czytaniach. Chrystus bazuje na tym, ale równocześnie nadaje wszystkiemu nowe znaczenie. Sam staje się prawdziwym Barankiem, którego Krew ratuje nas od śmierci. Potrzeba zatem, abyśmy towarzyszyli Jezusowi. My tego
potrzebujemy, abyśmy za Chrystusem umiejętnie przeszli z naszej niewoli grzechu do przyobiecanej
wolności i ojczyzny, która jest w niebie. śyczymy błogosławionego Wielkiego Tygodnia.
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WIELKI TYDZIEŃ
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 9 kwietnia 2017
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
45
16
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
• Caritas rozprowadza palmy. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby Caritas.
• Zapraszamy wszystkich na ostatnie naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym.
• Niedziela Palmowa jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień MłodzieŜy. Zachęcamy
do zapoznania się z Orędziem Ojca Świętego Franciszka.
• Dzisiaj na Rynku o 1700 Sceny Pasyjne – Droga KrzyŜowa, spektakl muzyczny połączony z
Ŝywym obrazem. Wystąpią artyści scen czeskich.
• Dziś przed kościołem. zgodnie z zapowiedzią ks. Biskupa, zbiórka na pomoc osobom poszkodowanych przez anomalie pogodowe w Peru.
• W poniedziałek, 10 kwietnia od godz. 1530, rodzinom objętym pomocą Caritas będą przekazywane paczki.
• PoniewaŜ świętowanie Triduum Paschalnego rozpoczyna się w czwartkowy wieczór, dlatego zapraszamy i usilnie prosimy o skorzystanie ze spowiedzi do Wielkiego Czwartku. W
środę od 2000 do 2400 w kościele Farnym odbędzie się spowiedź w ramach „Nocy Konfesjonałów”
Okazja do spowiedzi w niedzielę od godz. 1700 do 1900.
Spowiedź dla dzieci: w poniedziałek klasy IV o 1500
klasy V i VI o 1600, klasy gimnazjalne o 1700.
• Bardzo usilnie prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom o poniedziałkowej spowiedzi. Kolejne dni rezerwujemy na spowiedź dla dorosłych.
LITURGIA KOŚCIOŁA
„...od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej
miłości. W dniu dzisiejszym obchodzimy pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy, gdzie miał
On spełnić Paschalną tajemnicę Męki i Zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z
głęboką wiarą i poboŜnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyŜa, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i Ŝyciu.”
Z liturgii poświęcenia palm.
SYMBOL – Procesja z palmami, rusza do kościoła przy śpiewie pieśni o Chrystusie Królu. Procesja ta
jest wezwaniem do pójścia za Chrystusem i do wyjścia naprzeciw tajemnicy Paschalnej.
LITURGIA „KOŚCIOŁA DOMOWEGO”
Dobrze jest przygotować dla wszystkich gałązki palm, bazi. Palmami moŜna udekorować krzyŜe w
domu. Jeśli to moŜliwe, to po południu moŜna spędzić wspólny czas na słuchaniu Ewangelii (J 12,12-16)
oraz śpiewaniu pieśni o Chrystusie Królu. W modlitwie pomocna moŜe być Droga do nieba s. 286 n.
Wielki Poniedziałek – 10 kwietnia 2017
J 12,1-11
630 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pelagię i Filipa Kowalczyk, dziadków Kowalczyk,
Fortunów i Antoniewiczów, pokrewieństwo, teściów Władysławę i Bronisława Gramatyka
900 Za †† rodziców Jana i Genowefę Nowak, syna Alojzego i Alfreda, Ŝonę Małgorzatę i RóŜę, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † Pelagię Kowalczyk oraz † męŜa Filipa, †† rodziców Barbarę i Mikołaja Rydzak oraz
†† z rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuków Hani, Jadzi, Adasia i Krzysia oraz ich rodziców z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej
Okazja do spowiedzi od godz. 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Spowiedź dla dzieci: klasy IV 1500 klasy V i VI 1600 gimnazjum 1700
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Wielki Wtorek – 11 kwietnia 2017
J 13,21-33.36-38
630 1. Do Matki BoŜej o szczególną opiekę ukrycia pod swój płaszcz, o czystość serca , dobroć,
miłość, pokorę i dary Ducha Świętego dla Leonardy z okazji urodzin
2. Za † męŜa Mieczysława Tomaszewskiego w 10. rocznicę śmierci, †† brata Jana, rodziców
z obu stron, †† z rodziny Porwoł, Halfar, Kretek i dusze w czyśćcu cierpiące
800 W języku niemieckim: Für lebende und verstorbene Missionare
1800 1. Z okazji 40. rocznicy ślubu Barbary i Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla jubilatów i całej rodziny
2. Za † Franciszka Teluk w 19. rocznicę śmierci
Okazja do spowiedzi od godz. 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Wielka Środa – 12 kwietnia 2017
Mt 26,14-25
630 Do Anioła StróŜa z okazji 10. rocznicy urodzin wnuczki Marty o zdrowie, dary Ducha
Świętego i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
900 Za †† rodziców Annę i Franciszka oraz brata Romana
1800 1. Za † matkę Annę Weiner w 1. rocznicę śmierci oraz †† teściów Marię i Henryka Mucha,
dziadków, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† Hildegardę i Rudolfa Piperek ich syna Piotra oraz za †† z rodzin Piperek i Grzesiczek
Okazja do spowiedzi od godz. 600 do 1000 oraz od 1500 do 2000
Spowiedź w ramach „Nocy Konfesjonałów” w kościele WNMP od 2000 do 2400
Wielki Czwartek – 13 kwietnia 2017
J 13,1-15
Pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa
930
W katedrze Opolskiej Msza Święta KrzyŜma z odnowieniem
przyrzeczeń kapłańskich i poświęceniem olejów świętych
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
1800 Msza Wieczerzy Pańskiej 1. W intencji kapłanów naszej
parafii, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz
w intencji wspólnoty „Margaretka”
2. W intencji Parafian
3. Za †† rodziców ElŜbietę i Zygfryda Wypler oraz Bronisławę i Eugeniusza Panicz
4. Za †† rodziców Annę i Leona Pieniuta, siostrę, trzech braci, szwagra i bratowe
Adoracja w Ciemnicy
2100
NaboŜeństwo Via Sanguinis (Droga Krwi) – Adoracja do godz. 2300
• 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.
• 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: o godz. 2100 naboŜeństwo Via Sanguinis
(Droga Krwi). Adoracja będzie trwała do godz. 2300.
• W Wielki Czwartek 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)
LITURGIA KOŚCIOŁA
„Biskup kieruje pytanie do prezbiterów: Czy chcecie być wiernymi szafarzami tajemnic BoŜych przez
sprawowanie Eucharystii i innych czynności liturgicznych, wypełniając wiernie posługę Słowa BoŜego...
Następnie zwraca się do wiernych: Wy zaś, synowie najmilsi, módlcie się za waszych kapłanów,
aŜeby byli wiernymi sługami Chrystusa...”
Z liturgii Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze
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SYMBOL
Eucharystia jest sakramentem jedności. Najpierw kapłani z całej diecezji gromadzą się wokół Biskupa
na mszy KrzyŜma. Wieczorem – rozpoczynając czas świętego Triduum Paschalnego – gromadzimy się n
Mszy Świętej koncelebrowanej we wspólnocie parafialnej. Oleje (KrzyŜma oraz olej chorych) poświęcone
przez Biskupa będą słuŜyły we wszystkich parafiach przez cały rok do udzielania sakramentu chrztu oraz
sakramentu namaszczenia chorych. To takŜe znak powszechności i jedności Kościoła.
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W intencjach modlitewnych dobrze jest okazać wdzięczność Bogu za sakramenty Eucharystii i
kapłaństwa. Zachęceni słowami Biskupa módlmy się równieŜ za kapłanów (np. DN str. 458). Zgodnie
ze staroŜytnym zwyczajem dobrze jest przedłuŜyć ucztę Eucharystyczną wspólną, domową tzw. Agapą (czyli ucztą miłości). MoŜe to być wspólna kolacja po wieczornej Mszy Świętej. MoŜna wykorzystać pieśni Eucharystyczne oraz fragment J 13,1-15.
KOMENTARZ
Eucharystia to niewyczerpane źródło energii duchowej płynącej wprost od Pana, który – choć milczy w tej „wielkiej tajemnicy wiary” – to jednak ciągle powtarza: „Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Ŝyjący. Byłem umarły, a oto jestem Ŝyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1, 17 –
18). Jego pomoc, proporcjonalna do waszego otwierania się na tajemnicę miłości, wspiera wciąŜ na
nowo wasze niekiedy słabnące siły i rozjaśnia światłem „noce duszy”. św. Jan Paweł II, 1997 r.
Wielki Piątek – 14 kwietnia 2017
J 18,1-19,42
Pamiątka męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa
Obowiązuje post ścisły
700
Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
1500
Droga KrzyŜowa w intencji rodzin naszej parafii
- rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia BoŜego
1730
Gorzkie śale
1800
Liturgia Męki Pańskiej
Adoracja przy BoŜym Grobie
2100
Adoracja KrzyŜa z modlitwą w duchu Taize – Adoracja
do godz. 2300
• W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej. O godzinie 700
sprawowana będzie Liturgia Godzin (Jutrznia i Godzina Czytań),
• W godzinie śmierci Chrystusa, o godz. 1500, Droga KrzyŜowa. W
sposób szczególny zapraszamy męŜczyzn.
• Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1800. Adoracja KrzyŜa w czasie Liturgii Męki Pańskiej będzie dla wszystkich chętnych. Adoracja przy BoŜym Grobie do godz. 2300.
• Na godzinę 2100 zapraszamy na wspólna Adorację KrzyŜa z modlitwą kanonami z Taize.
• W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. NaleŜy takŜe zachować atmosferę powagi i milczenia. Zaleca się zachowanie postu od pokarmów mięsnych aŜ do Wigilii Paschalnej.
• Codziennie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia o 1500 Nowenna do BoŜego Miłosierdzia.
• W Wielki Piątek kancelaria nie będzie czynna.
Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:
od 600 do 1700 (z przerwą od 1300 do 1400)
LITURGIA KOŚCIOŁA
„Oto drzewo KrzyŜa, na którym zawisło zbawienie świata. Święty BoŜe, święty mocny, święty a
nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.”
Z liturgii Wielkiego Piątku
SYMBOL
KrzyŜ, dotychczas zasłonięty, zostaje na nowo ukazany wiernym. RozwaŜanie tajemnicy krzyŜa –
przez słuchanie Słowa BoŜego – skłania do adoracji. Dlatego w liturgii Wielkopiątkowej spotykamy liturgiczną postawę leŜącą. Jest to postawa wyjątkowa, spotykana jeszcze tylko w liturgii święceń. Postawa ta,
dając wiele do myślenia, skłania do powaŜnej refleksji nad znakiem krzyŜa, nad tajemnicą zbawienia.
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LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W tym dniu warto pomyśleć o czasie przeznaczonym na adorację Najświętszego Sakramentu
przechowywanego w tzw. ciemnicy. W kościele są naboŜeństwa drogi krzyŜowej. MoŜna, zwłaszcza z
osobami chorymi, odprawić to naboŜeństwo w domu.
KOMENTARZ
IleŜ krwi na świecie niewinnie przelanej! IleŜ przemocy, ileŜ pogardy dla ludzkiego Ŝycia! Ludzkość
współczesna, nierzadko zraniona nienawiścią i przemocą, bardziej niŜ kiedykolwiek potrzebuje dziś
zaznać odkupieńczej mocy Krwi Chrystusa. Tej Krwi, która nie została rozlana daremnie, ale zawiera
w sobie całą moc miłości BoŜej i jest rękojmią nadziei, ratunku, pojednania. JednakŜe aby zaczerpnąć
z tego źródła, trzeba powrócić do krzyŜa Chrystusa, utkwić spojrzenie w Synu BoŜym, w Jego przebitym Sercu, w Jego rozlanej Krwi. św. Jan Paweł II, 2000 r.
Wielka Sobota – 15 kwietnia 2017
Mt 28,1-10
700
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Liturgia Godzin – Jutrznia z Godziną Czytań
1000
NaboŜeństwo dla dzieci przy BoŜym Grobie
Święcenie pokarmów od 1200 do 1600 co godzinę
00
15
Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
2200
WIGILIA PASCHALNA Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ
1. W intencji Parafian
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Estery i Krzysztofa oraz Dominiki, Teresy i Karola o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
3. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i
Bogdana z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo BoŜe w rodzinie
4. Zbiorowa za zmarłych: Za †† Ŝonę Halinę Górską, rodziców z obu stron, Genowefę, Jana,
Paulinę, Bronisława, brata Eugeniusza, Bogusławę oraz †† z rodziny: Karolinę, Karola,
Genowefę, Stanisława, Jana, Franciszka, Zdzisława, Adolfa, Krzysztofa, Jarosławę, Tadeusza, Jana, Teresę, Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za † Wilhelma Buchcik (od
lokatorów z ulicy Katowickiej 3), za †† rodziców Władysławę i Józefa, teściów Annę i
Emila, †† Anielę i Adama Kokot oraz za †† z rodziny z obu stron, za † Mariana Bogdanika (w 30. dzień), za † Stanisławę Zięba (w 30. dzień), za † Jerzego Stera w 2. rocznicę
śmierci (od Ŝony z rodziną)
• W Wielką Sobotę Liturgia Godzin o godz. 700.
• Przez cały dzień trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu przy BoŜym Grobie.
• Dzieci zapraszamy na adorację w Wielką Sobotę na godz. 1000.
• Poświęcenie pokarmów od godz. 1200 do 1600 co godzinę.
• Poświęcenie pokarmów o 1500 połączone będzie z modlitwą do BoŜego Miłosierdzia.
• Na Rynku o 1100 poświęcenie pokarmów, a po nim Śniadanie Wielkanocne zorganizowane
głównie z myślą o osobach najuboŜszych.
• 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).
Będzie moŜna za dobrowolną, drobną ofiarę nabyć takŜe świeczki bezpośrednio przed liturgią. W
czasie tej liturgii udzielać będziemy Komunii Świętej pod dwoma postaciami. Zachęcamy do
uczestnictwa takŜe te osoby, które nigdy nie uczestniczyły w liturgii Wigilii Paschalnej.
Spowiedź dla osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi przed Triduum:
od 600 do 1700 (z przerwą od 1300 do 1400)
LITURGIA KOŚCIOŁA
„O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc,
w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.”
Z Orędzia Wielkanocnego Exultet
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SYMBOL
Cisza – oto, co powinno wybrzmieć tego dnia w naszych świątyniach! Z wyjątkiem Liturgii Godzin (tzw. Ciemnych Jutrzni) Kościół nie zna innego naboŜeństwa, nie sprawuje się Eucharystii, ołtarz
pozostaje obnaŜony. Tę ciszę i ciemność grobu przerwie światło poświęconego ognia – „światło Chrystusa”. JednakŜe te obrzędy, sprawowane w sobotni wieczór naleŜą juŜ do Wigilii Paschalnej – rozpoczynają dzień Zmartwychwstania.
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
W ciągu dnia poświęcamy odrobinę czasu na przygotowanie pokarmów do poświęcenia (w naszym kościele do godz. 12 do 16). Zaplanujmy przede wszystkim czas na osobistą adorację przy BoŜym Grobie. Odwiedzając kościół na poświęcenie pokarmów pamiętajmy o modlitewnym charakterze
tego dnia.
Podobnie jak w uroczystość Narodzenia Pańskiego dobrze jest poprzedzić Wigilię Paschalną
wspólną rodzinną wigilią – skromną ucztą. Udając się do kościoła naleŜy zabrać ze sobą świecę (paschał rodzinny) oraz wodę, która jako poświęcona pozostanie w domu. W domach wyeksponować
moŜna świecę – paschał, figurę (zdjęcie) Zmartwychwstałego.
KOMENTARZ
śycie chrześcijańskie jest uczestnictwem w tajemnicy paschalnej, jest drogą krzyŜa i zmartwychwstania.
Drogą krzyŜa, poniewaŜ nasza egzystencja stale poddawana jest oczyszczeniu, które prowadzi do przezwycięŜenia starego świata naznaczonego grzechem. Drogą zmartwychwstania, poniewaŜ wskrzeszając
Chrystusa, Ojciec pokonał grzech i dlatego w człowieku wierzącym „sąd krzyŜa” staje się „sprawiedliwością BoŜą”, to znaczy triumfem Jego Prawdy i Jego Miłości nad przewrotnością świata. św. Jan Paweł II
Niedziela Wielkanocna – 16 kwietnia 2017 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
645 Procesja Wielkanocna
Dz 10,34.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
700
W intencji Parafian
900 Do B. Op. w int. Celiny i Grzegorza Leszczenko w 20. r. ślubu
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błog. i
zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz dary Ducha Świętego...
1030 W 40. r. ślubu Wiesławy i Jerzego z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błog. dary Ducha Świętego i
opiekę MB oraz o zdrowie dla dzieci, wnuków i całej rodziny,
a takŜe za †† rodziców Anielę i Kazimierza, Bronisławę i Jana
1200 Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błog. i zdrowie na dalsze lata z ok. 40. r. ślubu Bogumiły i
Władysława
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1500
W kaplicy pod kościołem Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1730
Nieszpory niedzielne
1800 Do BoŜej Opatrzności w 55. rocznicę ślubu Janiny i Eugeniusza z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
• Wszystkim Parafianom i Gościom pragniemy Ŝyczyć obfitych łask Zmartwychwstałego Pana.
Niech przeŜywanie liturgii pomoŜe nam wszystkim w głębszym rozumieniu tajemnic Paschalnych.
• 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.
LITURGIA KOŚCIOŁA
„BoŜe, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy Ŝycia wiecznego.”
Z kolekty Niedzieli Zmartwychwstania
SYMBOL
Obchody Wielkanocy rozpoczynają się czuwaniem nocnym – wspomnianą juŜ Wigilią Paschalną.
To czuwanie (łac. vigilare) jest cechą Ŝycia chrześcijańskiego. Czuwanie zakłada gotowość na spotka-
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nie, gotowość do podjęcia dzieła... CóŜ moŜe innego czynić Kościół, jak nie oczekiwać Zmartwychwstałego rozwaŜając podstawowe prawdy Ewangelii – wyprowadzenie z niewoli grzechu i obdarowanie dziecięctwem BoŜym, które przynosi prawdziwą wolność? Liturgia słowa jest niezwykle bogata i
przewiduje aŜ 7 czytań ze Starego Testamentu.
LITURGIA „DOMOWEGO KOŚCIOŁA”
Centralnym punktem w rodzinnym świętowaniu winno być śniadanie wielkanocne. Na stole pojawia
się Paschał rodzinny, święcone. MoŜna odczytać fragment Łk 24, 36-43, odśpiewać pieśń wielkanocną.
KOMENTARZ
Jezus Chrystus Ŝyje w swoim Kościele i z pokolenia na pokolenie „zbliŜa się” do człowieka i „idzie” z
nim. Zwłaszcza w chwilach próby, kiedy niepowodzenia mogą osłabić ufność i nadzieję, Zmartwychwstały wchodzi na drogi, po których błąka się człowiek, i choć czasem pozostaje nie rozpoznany, towarzyszy naszej wędrówce. św. Jan Paweł II, 1999 r.
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 17 kwietnia 2017
Dz 2,14.22-33; Mt 28,8-15
700 Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny i Kazimierza z okazji 49. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
900 Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błog. i
opiekę MB Szkaplerznej na dalsze lata Ŝycia z ok. 35. r. ślubu Marii i Ludwika Koczupinda
1000 Dziękczynna w intencji Danuty i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu oraz 10. rocznicy
ślubu syna Andrzeja i Justyny o BoŜe błogosławieństwo w rodzinach
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Hanna Susanne Rode, Luiza
Anna Podhajska oraz za roczne dzieci: Antoni Ignacy Drewniak, Adam Rębisz
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1800 W intencji Magdaleny z okazji 15. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 18 kwietnia 2017
J 20,11-18
630 1. Za †† ojca Jana w 4. rocznicę śmierci, brata Władysława
2. Do Ducha Świętego w intencji Jakuba Ciulio w 1. rocznicę urodzin
800 W języku niemieckim: Für verstorbenen Eltern Pauline und Hans Mateja, verstorbene
Geschwister Walter und Herbert sowie Verstorbene aus der Familie Schimitzek
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Barbarę i Wojciecha Lechowicz, bratową
Agnieszkę, teściów Ludwikę i Stanisława Jakuć, szwagrów Leszka i Tadeusza, wszystkich
†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo
Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej
Środa w Oktawie Wielkanocy – 19 kwietnia 2017
Łk 24,13-35
630
Za †† ojca Józefa i syna Piotra Mroczek oraz za †† z rodziny
900 Do B. Op. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy i Tadeusza Drygalskich z ok. 62. r. ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1800 1. Za †† siostrę Janinę i szwagra Mikołaja Marcinowskich, rodziców Stefanię i Stanisława
Paszkowskich, kuzynów Edwina i Tadeusza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Józefa i Annę Gawłowskich, dziadków Katarzynę i Tomasza GuŜda, Katarzynę
i Kazimierza Gawłowskich, za †† pokrewieństwo z rodzin Gawłowskich i GuŜda, Marię i Wojciecha Kozakiewicz, Anastazję Michalską, Bronisława Dąbek i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 20 kwietnia 2017
Łk 24,35-48
630 1. Za † Mariana Bogdanika (od kuzyna Kazimierza z rodziną)
2. Za † Adama Pawełkiewicza w 7. miesiąc po śmierci
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1800 1. Za †† rodziców Annę i Mieczysława Strojny, dziadków z obu stron
2. Do Miłosierdzia BoŜego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie dla syna
Zbigniewa Sekuła w dniu urodzin a takŜe o zdrowie dla brata Andrzeja
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Piątek w Oktawie Wielkanocy – 21 kwietnia 2017
J 21,1-14
630
Za †† rodziców Waleskę i Józefa Noga
900 W intencji Danuty i Michała w rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1800 Wotywna o Miłosierdziu BoŜym: 1. Za †† rodziców Ernestynę i Pawła Piechula, teścia
Ryszarda Gorlach, †† z rodzin Piechula, Chmiela, Gorlach i Chromik
2. Za † męŜa Jana Łasiuk w dniu urodzin, †† rodziców z obu stron, braci i siostry
Sobota w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia 2017
Mk 16,9-15
630 1. Za † męŜa Zygfryda Skorupa w rocznicę śmierci, †† matkę Martę, ojca Józefa Peikert, teściów
Rozalię i Ludwika Skorupa, brata Franciszka, bratową ElŜbietę Peikert i †† z pokrewieństwa
2. Za † Hieronima Dratwa (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 22)
1500 Nowenna do Miłosierdzia BoŜego
1730
Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Z ok. 40. r. ślubu Zofii i Romana z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błog., zdrowie, opiekę Matki BoŜej dla jubilatów i całej rodziny
2. Za †† rodziców Paulinę i Emila, brata Franciszka, bratanka Karola, siostrzenicę Kornelię,
za †† z rodzin Mucha i Alker i dusze w czyśćcu cierpiące
1930
Wieczór Uwielbienia
II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia BoŜego – 23 kwietnia 2017
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
700 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Alojzego z okazji 80. rocznicy urodzin
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Z okazji 93. rocznicy urodzin Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030 Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Gertrudy z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej jej rodziny
1500 NaboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego
RóŜaniec za młode pokolenie
1800 Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z okazji 70. rocznicy urodzin
Edwarda i 45. rocznicy ślubu Krystyny i Edwarda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
• W piątek, 21 kwietnia, z racji Oktawy nie obowiązuje post.
• W sobotę zapraszamy do wspólnej modlitwy w ramach Wieczoru Uwielbienia.
• W dniach od 24 listopada do 1 grudnia odbędzie się pielgrzymka do Ziemi Świętej. Opiekunem
będzie ks. Piotr Burczyk. Stroną organizacyjną zajmuje się biuro podróŜy Orinoko z siedzibą w
Galerii Dukat przy ul. Opawskiej. Szczegóły na plakacie i na ulotkach.
• Kolekta z Wielkiego Czwartku oraz z pierwszego dnia świąt przeznaczona jest na cele parafialne 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 liturgii i kościoła do świąt składamy serdeczne
„Bóg zapłać”. Caritas dziękuje takŜe za dary złoŜone na rzecz rodzin potrzebujących.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Danuta Jarzębińska, lat 72, zam. na ul. Katowickiej 25
 Kazimierz Kossowski, lat 65, zam. na ul. Polnej 6
 Maria Grabań, lat 74, zam. na ul. Eichendorffa 20
 Anna Waniek lat 75, zam. na ul. Działdowskiej 1 Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20
www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

