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II Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia według św. Marka (9, 2 – 10)
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich
samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego
odzienie stało się lśniąco białe, tak jak Ŝaden na ziemi folusznik
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z MojŜeszem, którzy
rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, Ŝe
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla MojŜesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I
zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo juŜ nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie
powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać
z martwych”.”

W

II Niedzielę Wielkiego Postu liturgia
ukazuje nam scenę przemienienia Jezusa
na górze Tabor. Jest ono objawieniem chwały
poprzedzającym najwyŜszą próbę krzyŜa i zapowiada zwycięstwo zmartwychwstania. Świadkami tego niezwykłego wydarzenia byli Piotr, Jakub i Jan. Dzisiejsza Ewangelia opowiada, Ŝe
Jezus wziął ich ze sobą i „zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką”. Wejście uczniów
na górę Tabor skłania nas do refleksji nad drogą
pokuty, którą idziemy w tych dniach. Wielki Post
równieŜ jest drogą ku górze. Jest zachętą, by
odkryć kojącą i odradzającą ciszę medytacji. Jest
wysiłkiem oczyszczenia serca z grzechu, który
czyni je ocięŜałym. Jest drogą na pewno trudną,
lecz zarazem prowadzącą ku pięknemu celowi ,
pełnemu blasku i radości. W chwili przemienienia daje się słyszeć głos Ojca niebieskiego: „To
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. W
tych słowach zawiera się cały program wielkopostnej drogi: mamy słuchać Jezusa. On objawia
nam Ojca, bowiem jako odwieczny Syn jest „ob-

razem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), a zarazem – jako prawdziwy „Syn człowieczy” – objawia nam, kim jesteśmy, objawia człowieka samemu człowiekowi (por. Gaudium et spes, 22).
A więc nie bójmy się Chrystusa! Podnosząc nas
ku wyŜynom swego boskiego Ŝycia nie pozbawia
On nas człowieczeństwa, lecz przeciwnie, czyni
nas bardziej ludźmi, nadając pełny sens naszemu
Ŝyciu osobistego i społecznemu.
łos z wysokości mówi: „To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie!”. Co to znaczy:
słuchać Chrystusa? Jest to pytanie, które nie powinno opuszczać chrześcijanina. Jego świadomości. Jego sumienia. Odpowiedź musi być autentyczna, musi być szczera – tak jak autentyczna i
szczera jest nauka Chrystusa, Jego Ewangelia, a
potem Ogrójec, KrzyŜ i Zmartwychwstanie. I
kaŜdy z nas musi wciąŜ dawać odpowiedź na to
pytanie, jeśli jego chrześcijaństwo, jego Ŝycie ma
być zgodne z wiarą, jeśli ma być autentyczne i
szczere.
św. Jan Paweł II, 1997 i 1980 r.
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Łk 6,36-38
Za †† Antoninę i Władysława oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart, Pałka oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
900 Za † matkę Gertrudę w 7. rocznicę śmierci, † ojca Pawła Adamiec, †† teściów Jerzego i
Hildegardę Suchanek oraz pokrewieństwo z obu stron
1800 1. Za †† Ludwikę i Czesława Nowodworskich, dziadków z obu stron, †† z rodziny Kampików, †† z całej rodziny
2. Za †† Ŝonę Hildegardę Szmit, rodziców z obu stron, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 27 lutego 2018
Mt 23,1-12
630 1. Za † Ŝonę Jadwigę, †† rodziców z obu stron, szwagra Jana i ciocię Stefanię
2. Za † Ŝonę Marię w 22. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
800 W j. niem.: Za †† rodziców Józefę i Maksymiliana Lipińskich i za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† rodziców Genowefę i Kazimierza Szczyglak, Czesławę, rodzeństwo i †† z rodziny Wróblewskich
2. Za †† rodziców Tadeusza i Zofię Galickich, braci, †† z rodziny Szabrańskich, bratową Halinę
Środa – 28 lutego 2018
Mt 20,17-28
630 Za †† zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Musioł (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 50)
1800 1. Za † mamę Stefanię Drab w 8. rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, siostrę Irenę, szwagra
Alfreda Tomaszewskich, wszystkich †† z rodziny Drab i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Zbiorowa za zmarłych: za †† Reinholda i Jadwigę Miler, siostrę Beatę, Paulinę i Dorotę
Kubek, Irenę Ziomek oraz Jana Ziomek; za † Ŝonę Irenę Piskorz-Dutkiewicz (w 30. dzień)
i wszystkich †† z rodziny Dutkiewicz, za † Wiesława Kobza (w 30. dzień), za † Krystynę
Skiba (w 30. dzień) oraz jej † męŜa Jerzego Skiba w 7. rocznicę śmierci i †† z rodziny, za
†† rodziców Bronisławę i Mariana, rodzeństwo i pokrewieństwo, za † Edeltraudę Madzia
(od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1), za † Józefa Lesika w 1. rocznicę śmierci oraz
za †† z rodziny Lesik, za † mamę GraŜynę w 18. rocznicę śmierci, za †† córkę Barbarę
Beracz, Helenę i Marcina Szary, Piotra Ciemny, Piotra Pokora, Rozalię i Jerzego Chochla,
Henryka Wielgosz, Tadeusza Stankiewicz, Ritę i Huberta Beracz, dziadków i babcie z obu
stron, dusze w czyśćcu cierpiące; za †† Marię i Stefana Skaźnik w rocznicę śmierci; za ††
Zofię, Mieczysława Chłopeckich, BoŜenę, Henryka Świder, Alfredę, Leona, Alberta Jaroniak, Antoninę, Edmunda Reszel, Mariannę, Konstantego Pogłodek, Monikę, Rozalię, Mariannę Dura, Zygmunta Biczysko, Annę Dybała, Irmę, Maurycego Plait, za †† rodziców Emilię i Bronisława.
I Czwartek miesiąca – 1 marca 2018
Łk 16,19-31
630 1. W intencji ks. Roberta Sadlaka w 10. rocznicę kapłaństwa i z okazji urodzin z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej
2. Za † Kazimierza Bochenek (od Józefa i Ireny Laskosz)
1630 Szkolna: Za † Ŝonę Walentynę Ździebczok, za †† z rodziny Matusewicz –Ździebczok i Drozd
1730 Godzina Święta
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty
modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Za † Sonię Chrószcz w 1. rocznicę śmierci
I Piątek miesiąca – 2 marca 2018
Mt 21, 33-43.45-46
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Helenę i †† z pokrewieństwa
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † Henryka Wałacha i †† z pokrewieństwa (od sąsiadów z ul. Katowickiej 27)
Droga KrzyŜowa
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Poniedziałek – 26 lutego 2018
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1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† rodziców Helenę i Mieczysława Skroban, teściów Stanisława i Ernestynę Marko
Droga KrzyŜowa
1900
Msza Święta młodzieŜowa: w intencji przygotowań do ŚDM
I Sobota miesiąca – 3 marca 2018
Łk 15,1-3.11-32
630 1. Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za † Alicję Sztuka w 1. rocznicę śmierci
1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Alojzego i Kazimierę, teściów Stanisławę i Wacława, rodziców Lamczyk, Renatę Krzikalla i wszystkich †† z rodziny
2. Za † Michała Hunia
III Niedziela Wielkiego Postu – 4 marca 2018
Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25
700 Za †† z rodzin Benek i Kasza
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 W intencji Kazimierza z okazji imienin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla solenizanta i
całej rodziny
1030 Za wstawiennictwem MB Częstochowskiej w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin i
córki Eweliny z okazji 40. rocznicy urodzin oraz wnuków Ani i Mateusza z okazji 10. rocznicy
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Lena Wiktoria Koncewicz, Samanta Sara WyŜgoł oraz za roczne dzieci: Leon Kocur, Daniel Moczulski, Klara Dombek
1645 RóŜaniec za młode pokolenie
1715 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800 Do B. Op. w intencji Jana Tantały z okazji 92. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za jego † Ŝonę Janinę w 24. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: w intencji misjonarzy
• Dzisiaj niedziela „Ad Gentes” czyli dzień solidarności z misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy
w tej intencji. O godz. 1645 modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie. Zapraszamy na godz. 1715
na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
• Dziś takŜe o 1900 w kaplicy pod kościołem Wieczór filmowy i projekcja filmu „Cierń Boga”.
• W poniedziałek o 2000 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci komunijnych.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia i
Adoracja do wieczornej Mszy. O 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca z rozwaŜaniem na pierwszą sobotę. Po Mszy Świętej zmiana tajemnic oraz RóŜaniec.
• Odwiedziny chorych będą w sobotę 17 marca.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas drugich.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej (1830) planujemy spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 3, oraz jeśli tylko to moŜliwe dla ich rodziców. Chcemy omówić bezpośrednie
przygotowania do bierzmowania. Zachęcamy raz jeszcze do uczestnictwa w rekolekcjach
przed bierzmowaniem, które odbędą się na G. św. Anny w dniach 16-18 marca.
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Istnieje moŜliwość wyjazdu na Światowe Dni MłodzieŜy, które odbędą się w styczniu przyszłego roku w Panamie. Istnieje jednak pilna potrzeba rezerwacji biletów, stąd zapisy juŜ tylko do
końca lutego. Szczegóły na botafe.pl.
Z powodu braku wystarczającego zainteresowania nie dojdzie do skutku pielgrzymka do Turcji.
W to miejsce proponujemy inną biblijną pielgrzymkę do Izraela i Jordanii w terminie 12-19 listopada 2018 r. Szczegóły na plakacie. RównieŜ i w tym przypadku prosimy o niezwłoczne zapisy
(w przeciągu 2 tygodni), gdyŜ tu równieŜ jest konieczność rezerwacji biletów.
W sobotę, 3 marca w klasztorze Annuntiata od godz. 1000 Spotkanie Misyjne.
W dniach 2-4 marca w domu rekolekcyjnym w Głębinowie odbędą się Spotkania MałŜeńskie.
Szczegóły na stronie internetowej.
W tych samych dniach Seminarium zaprasza na Rekolekcje Powołaniowe. Mają one na celu
pomów w rozeznaniu powołania i pokazać jak wygląda codzienne Ŝycie w Seminarium. Zaproszeni są tegoroczni i przyszłoroczni maturzyści, a takŜe męŜczyźni, którzy juŜ wcześniej zdali maturę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
Apostolat Matki BoŜej Pielgrzymującej zaprasza na czuwanie nocne na Jasną Górę w dniach
10-11 marca. Szczegóły na plakacie. Natomiast w lipcu planowana jest pielgrzymka do Szensztatu. Szczegóły równieŜ na plakatach.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
+ Zygmunt Dziekan, lat 88, zam. na ul. Łąkowej 3a (pogrzeb pon, 26 II 2018 o 13.oo)
+ Janina Nowakowska, lat 92, zam. na ul. Skłodowskiej
+ Gabriela Szot, lat 67, zam. na ul. Łąkowej
+ Irmgarda Herud, lat 72, zam. na ul. Dworskiej 46
+ Maria Mazur, lat 88, zam. na ul. Chełmońskiego 25
+ Ryszard Rzepka, lat 55, zam. na ul. Opawskiej
+ Daniel Balcerek, lat 42, zam. Niemcy
+ Barbara Jachimowska, lat 68, zam. na ul. Łąkowej
+ Stefan Kapuścik, lat 82, zam. na ul. Kossaka.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii
Termin: 12-19.11.2018
Transport: samolot z Krakowa, powrót równieŜ do Krakowa
Program: Cezarea, Nazaret, Kana Galilejska, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Góra Tabor, Amman, Góra Nebo, Madaba, Petra, Betlejem, Jerozolima
Cena: 3690 zł oraz 195 euro. Istnieje moŜliwość opłat w systemie ratalnym od 3 do 60 miesięcy.
Uwagi: Paszport musi być waŜny 6 mc od daty powrotu i nie moŜe zawierać stempli Iranu, Iraku,
Libii, Libanu.
Szczegóły na plakatach. Prosimy o zgłoszenia w przeciągu 1, 2 tygodni.
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.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

