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IV Niedziela W. Postu – Laetare
Ewangelia według św. Jana (3, 14 – 21)
„Jezus powiedział do Nikodema: Jak MojŜesz wywyŜszył węŜa na
pustyni, tak potrzeba, by wywyŜszono Syna Człowieczego, aby kaŜdy,
kto w Niego wierzy, miał Ŝycie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, juŜ został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna BoŜego. A sąd polega na tym, Ŝe światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniŜeli światło: bo złe były ich uczynki. KaŜdy
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliŜa się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliŜa się do światła, aby się okazało, Ŝe jego
uczynki są dokonane w Bogu.”

W

dzisiejszej Ewangelii Jezus ma przed sobą
Nikodema, uczonego w Piśmie, członka
Sanhedrynu, i jednocześnie człowieka dobrej
woli. Dlatego decyduje się skierować go ku tajemnicy KrzyŜa. Przypomina więc najpierw, Ŝe
MojŜesz wywyŜszył na pustyni węŜa miedzianego w czasie czterdziestoletniej wędrówki Izraela
z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Kiedy ktoś, kto
został ukąszony przez węŜa na pustyni, spojrzał
na ten znak, pozostał przy Ŝyciu (por. Lb 21, 49). Ten znak, którym był wąŜ miedziany, zapowiadał inne WywyŜszenie: „Potrzeba – mówi po
prostu Jezus – by wywyŜszono Syna Człowieczego” – a mówi tutaj o wywyŜszeniu na KrzyŜu
– „aby kaŜdy, kto w Niego wierzy, miał Ŝycie
wieczne” (J 3,14-15). KrzyŜ – juŜ nie tylko figura, która zapowiada, ale sama zbawcza rzeczywistość! I oto Chrystus wyjaśnia swojemu rozmówcy, zdumionemu, lecz jednocześnie gotowemu
słuchać i prowadzić dalej rozmowę, znaczenie
KrzyŜa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe
Syna swego Jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wiecz-

ne” (J 3,16). KrzyŜ jest nowym objawieniem
Boga. Jest objawieniem definitywnym. Na drodze myśli ludzkiej do Boga, na drodze rozumienia Boga dokonuje się radykalny przewrót. Nikodem, człowiek szlachetny i uczciwy, a jednocześnie zwolennik i znawca Starego Testamentu,
musiał odczuć wstrząs wewnętrzny. Dla całego
Izraela Bóg był nade wszystko Majestatem i
Sprawiedliwością. Był uwaŜany za Sędziego,
który nagradza i karze. Bóg, o którym mówi Jezus, jest Bogiem, który posyła swojego Syna „nie
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony” (J 3,17). On jest Bogiem
miłości, Ojcem, który nie cofa się przed ofiarą
Syna, aby zbawić człowieka. [...] Trzeba, abyśmy
postawili sobie te podstawowe pytania, które
płyną ku nam z KrzyŜa. Co uczyniliśmy i co
czynimy, aby lepiej poznać Boga? Tego Boga,
którego objawił nam Chrystus. Kim On jest dla
nas? Jakie miejsce zajmuje w naszej świadomości, w naszym Ŝyciu? Czy Bóg nie stał się juŜ dla
nas tylko marginesem?
św. Jan Paweł II, 1979 r.
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J 4,43-54
REKOLEKCJE PARAFIALNE – MSZE ŚWIĘTE Z HOMILIĄ
630 Za †† męŜa Józefa Pierzchała, rodziców z obu stron, z rodzin: Pierzchała, Zieliński i Piasecki
900 Za † matkę Annę w rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, męŜa Kazimierza, brata Władysława, teściów Marię i Józefa
Nauka rekolekcyjna
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy Świętej, spowiedź)
1800 1. Za † matkę Lidię Petryszak w 11. rocznicę śmierci
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Alfreda Mucha oraz dziadków z obu
Nauka rekolekcyjna
stron
Wtorek – 13 marca 2018
J 5,1-16
REKOLEKCJE PARAFIALNE – MSZE ŚWIĘTE Z HOMILIĄ
630 1. Za † Kazimierza Bochenek (od kuzynki ElŜbiety Pazgan z rodziną)
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Krystynę Andrejko (od współlokatorów z ul. Pomnikowej 24/17)
800 W języku niemieckim: Für † Hedwig Cisz, †† Eltern und Geschwister
900 W intencji starszych i chorych Parafian (z sakramentem namaszczenia chorych)
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy Świętej, spowiedź)
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marianny z okazji 80. rocznicy urodzin oraz w intencji
wnuka Filipa z okazji 20. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. W intencji wszystkich Krystyn naszej parafii
Środa – 14 marca 2018
J 5,17-30
30
6
Za † ojca Aleksandra śebrowskiego w 28. rocznicę śmierci, jego †† rodziców Jana i Barbarę, rodzeństwo: Marię, Wiktorię, Stanisława, Michała i Benedykta oraz mamę Marię
900 Za † siostrzeńca Krzysztofa w 4. rocznicę śmierci i † siostrę Sylwię
1800 1. Za † Ŝonę Marię Woźniak w 2. rocznicę śmierci (od męŜa Tadeusza, córki Wioletty z męŜem i syna Wojciecha z Ŝoną)
2. Za † Ŝonę Józefę w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Bronisławę Chmieleckich, teściów Edwarda i Marcjannę Laseckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 15 marca 2018
J 5,31-47
630 1. W dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej dla Gerarda
2. Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta, siostrę Helenę
i dusze w czyśćcu cierpiące
1630 Droga KrzyŜowa dla dzieci
1730 RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Za †† Edeltraudę i Teodora Kołodziej, córkę Renatę, męŜa Gwidona, zięcia Andrzeja,
Adama Cyroń
2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Erykę Szumbera w 3. rocznicę śmierci, za † ElŜbietę
Trybańską (od Stanisława Chrobak), za † męŜa, ojca i dziadka Henryka w kolejną rocznicę
urodzin, za †† matkę Klarę, ojca Emila, rodzeństwo, teściów Marię i Joachima oraz wszystkich
†† z rodziny Nowak i Smołka, za † Jadwigę Stuka w rocznicę śmierci, †† Józefę i Pawła Paszek w rocznicę śmierci, za † Władysława Szwed w 1. rocznicę śmierci, za † siostrę Halinę (w
30. dzień), za †† dziadków Zofię i Stanisława Getritz, rodziców Stanisławę i Jana, brata Jacka,
Kard. Sylwestra Symbratowicza, za † Jana Cudejko w 1. rocznicę śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława w 9. rocznicę śmierci, za † syna Romana w 25. rocznicę
śmierci oraz †† dziadków z obu stron, za † Mariana Łacina w rocznicę śmierci (od Ŝony, córki
Joanny z męŜem, syna Łukasza z rodziną i siostry Reginy z rodziną), za † Barbarę Jachimowską (w 30. dzień), za † Marię Mazur w 30. dzień (od sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 25), za †
Zygmunta Dziekan (od Rodziny oraz od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Technikum nr 1), za † Daniela Balcerek (w 30. dzień), za †† Walerię i Stanisława Wadowskich w
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rocznicę śmierci, †† z rodziny Wadowskich, Marię i Michała Kurasz, Franciszka Rydzio, za †
Gabrielę Szot (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2c), za †† Stanisławę i Stanisława Stachowiczów,
do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Antoniego Krzikalla oraz teścia Józefa Czekalla w dniu ich
urodzin; do Miłosierdzia BoŜego za †† Cecylię Gonsior w rocznicę jej urodzin i za † męŜa Jerzego; za † męŜa Zygmunta śołneczko i za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 16 marca 2018
J 7,1-2.10.25-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Józefa Kral, brata Leona i dziadków
900 Do BoŜej Opatrzności w dniu urodzin wnuka Łukasza, wnuczki Julii i syna Damiana oraz o
zdrowie, BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Droga KrzyŜowa
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1500
1800 1. Do BoŜej Opatrzności dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Romana z okazji kolejnej rocznicy urodzin i dla prawnuczka Jasia z
okazji urodzin
Droga KrzyŜowa
2. Za † męŜa Jerzego i †† rodziców z obu stron
z powodu rekolekcji na G. św. Anny nie będzie spotkania dla młodzieŜy
Sobota – 17 marca 2018
J 7,40-53
630 1. Dziękczynna w dniu 65. rocznicy urodzin GraŜyny z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Za † mamę Wandę w 3. rocznicę śmierci
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Za † Ryszarda Sochę w 1. rocznicę śmierci
2. Za † męŜa i ojca Jana Marcinek w 9. rocznicę śmierci, †† syna Franciszka, rodziców i
dziadków z obu stron oraz †† z rodziny
V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marca 2018
Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
700 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe
błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej dla Antoniny z okazji 84. rocznicy urodzin
Za tragicznie zmarłego męŜa Waldemara Wieczorek w 1. rocznice śmierci
1030
1200 1. Zbiorowa za jubilatów i solenizantów obchodzących swoje rocznice w tym miesiącu:
- Do BoŜej Opatrzności w intencji mamy Antoniny z okazji 85. r. ur. z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej jej rodziny,
- Z okazji 40. rocznicy urodzin Rafała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny,
- Z okazji urodzin syna Tymoteusza Łopatka oraz Krzysztofa z prośbą o zdrowie, BoŜe
błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
2. W intencji syna Stanisława Pata-Salomon w rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie oraz za † Mieczysława Salomon w 3 miesiąc po śmierci
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1400
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1715
1800
Za † Ŝonę Kazimierę Kaproń, †† rodziców z obu stron i braci
W tym tygodniu modlimy się: o dobre, owocne przeŜywanie Wielkiego Postu i czasu rekolekcji
•

•
•

Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy Wielkopostne rekolekcje parafialne. O wygłoszenie ich
poprosiliśmy ks. Konrada KrzyŜa, proboszcza z parafii Dobrego Pasterza z Bytomia. Zapraszamy
do uczestnictwa w Mszach Świętych z homilią, w naukach rekolekcyjnych. We wtorek o 900 Msza
Święta w intencji starszych i chorych Parafian z sakramentem chorych. W poniedziałek i wtorek o
1500 Koronka i Adoracja do wieczornej Mszy.
Dzisiaj o 1600 w kościele spotkanie dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii
oraz dla ich rodziców.
Zapraszamy takŜe na godz. 1715 na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
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W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania (zarówno dla 1 jak i
dla 2 roku przygotowań).
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630.
W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
W sobotę 17 marca od godz. 730 przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii
lub zakrystii.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim.
15 marca w Dyskusyjnym Klubie Filmowym w RCK o 1800 zostanie wyświetlony film „Cierń
Boga”.
Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny odbywają się rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania.
W sobotę przed Niedzielą Palmową, która jest corocznym Światowym Dniem MłodzieŜy, a więc
24 marca w Opolu w Seminarium odbędzie się diecezjalne spotkanie „Ławka PNP”. To najwaŜniejsze spotkanie dla młodzieŜy w ciągu całego roku. Zaadresowane jest do najstarszych gimnazjalistów, a przede wszystkim młodzieŜy licealnej, studentów. W imieniu księdza Biskupa i organizatorów juŜ teraz gorąco zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. Szczegóły na botafe.pl
W sobotę, 17 marca w kościele WNMP o 1530 spotkanie Bractwa św. Józefa.
Od 16 do 18 marca w domu formacyjnym w Miedonii odbędą się rekolekcje dla Zelatorów śywego RóŜańca. Zapisy drogą mailową.
Apostolat MB Pielgrzymującej z Szensztat zaprasza na nocne czuwanie (z 10 na 11 marca) na
Jasnej Górze. Wyjazd o 1730 zgłoszenia w zakrystii. Natomiast w sobotę, 16 marca w Winowie
czuwanie. Zapisy równieŜ w zakrystii.
Przypominamy równieŜ o planowanej czerwiec pielgrzymce do Saksonii i Drezna oraz na listopad
(12-19) pielgrzymce do Ziemi Świętej i Jordanii. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia.
28 kwietnia w Niepokalanowie odbędzie się Ogólnopolskie spotkanie Apostolatu Margaretka
oraz osób modlących się za kapłanów.
Za tydzień gościć będziemy ks. Alojzego z Ukrainy.
Rodzina z naszej parafii zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na cele rehabilitacyjne dla syna Eliasza. Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym KRS: 0000037904 a w polu
„ informacje uzupełniające”: 22405 Heflinger Eliasz. Dziękujemy.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. We wtorek, na zakończenie rekolekcji na potrzeby parafii w której posługuje ks. rekolekcjonista, a zwłaszcza na pokrycie kosztów
związanych z odbudową dachu na plebanii, który został zniszczony w wyniku poŜaru.
Dziś przed kościołem zbiórka na cele parafialnego Caritas, jałmuŜna postna. Przez najbliŜszy czas
będą takŜe wyłoŜone kosze na trwałą Ŝywność. Z tych ofiar i darów zostaną przygotowane paczki
na święta dla osób najuboŜszych.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Kazimierz Byliński, lat 79, zam. na ul. Polnej
 Stefania Micherda, lat 78, zam. na ul. Eichendorffa
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
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.

