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Szukając Jezusa

 Właściwie Grecy chcieli tylko zobaczyć Jezusa. Ale zamiast jednego
prostego „okay" albo „to niemożliwe" usłyszeli skomplikowane, teolo-
giczne  i  pełne roszczeń kazania.  Czy i  oni  tak  to  odebrali?  Wciąż byli
obcymi, w oczach Żydów nie uchodzili za pełnowartościowych wierzą-
cych. Do Mistrza z Nazaretu nie odważyli się podejść sami. Szukali ja-
kichś pośredników, mianowicie uczniów, którzy także nosili greckie
imiona jak oni. Z nimi można było łatwiej porozmawiać niż z ortodok-
syjną elitą żydowską. Gdy współcześni „poganie” chcą poznać Jezusa,
co im mówimy? Czy jesteśmy dla nich pośrednikami, gdy ze swoimi
pytaniami nie chcą od razu lecieć do proboszcza?
 Ewangelia Jednak ostrzega: Żądza sensacji nie
jest na miejscu. Jezus nie jest postacią z pierwszych
stron kolorowych pism, za którą biega się z apara-
tami i kamerami albo w nadziei uzyskania autogra-
fu, albo z dzikim okrzykiem „Zrób mi zdjęcie z tym
wspaniałym facetem”. Za sławnym uzdrowicielem,
niedostosowanym rewolucjonistą, gwiazdą, za któ-
rą biegały tłumy, ponieważ wskrzesił z grobu Łaza-
rza, kryje się coś więcej. Jest tajemnicą dla ludzkich
oczu i uszu. Tylko ten, kto wierzy, słyszy głos z nie-
ba, pojmuje bezwarunkową identyfikację Boga z
Uniżonym i Ukrzyżowanym.
 My, współcześni uczniowie Jezusa, możemy in-
nych prowadzić do Niego. Ale poznać Go i odkryć
Jego tajemnicę, która kryje się za fasadą tego, co się
nam  tylko  jawi  –  tego  musi  dzięki  łasce  dokonać
każdy sam osobiście, jeśli chce wzrosnąć w wierze.



21-25 marca 2018 r.
ŚRODA – 21.03
17:00 Msza św. na rozpoczęcie z homilią

CZWARTEK – 22.03
07:00 okazja do spowiedzi
07:30 Msza św. z nauką ogólną

16:00 okazja do spowiedzi
17:00 Msza św. z nauką ogólną

– nauka stanowa dla kobiet i starszych dziewcząt

PIĄTEK – 23.03
07:00 okazja do spowiedzi
07:30 Msza św. z homilią

16:00 okazja do spowiedzi
17:00 Msza św. z nauką ogólną

– nauka stanowa dla mężczyzn i starszych młodzieńców

SOBOTA – 24.03
07:00 okazja do spowiedzi
08:00 Msza św. w intencji chorych z homilią i sakramentem namaszczenia chorych
10:00 Rekolekcyjne odwiedziny chorych

16:00 okazja do spowiedzi
17:00 Msza św. z błogosławieństwem palm i nauką ogólną

– nauka stanowa dla młodzieży (młodzież gimnazjalna, szkoły średnie, młodzież pracu-
jąca)

NIEDZIELA PALMOWA – 25.03
07:00 okazja do spowiedzi
08:00 Msza św. z błogosławieństwem palm i homilią.
10:30 Msza św. z błogosławieństwem palm, procesją i homilią.

 
09:00-10:00 Msza św. z homilią
10:00-10:30 przerwa śniadaniowa
10:30-11:00 okazja do spowiedzi
11:00-11:30 nauka stanowa
11:45 odjazd autobusu szkolnego

 
09:00-10:00 droga krzyżowa
10:00-10:30 przerwa śniadaniowa
10:30-11:30 Msza św. z homilią
11:45 odjazd autobusu szkolnego



Porządek nabożeństw
18.03.2018 – 25.03.2018

niedziela 18 marca 2018 – V Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, synów Huberta i

Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę oraz za zm. kapła-
nów.

10:30 Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła, Anielę i Hen-
ryka Rzytki, Maksymiliana Mika, Annę Janosz i pokrewieństwo Wycisk-Przybyła.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 19 marca 2018 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

17:00 Za zm. rodziców Otylię i Karola Walach, syna Józefa, Aleksję i Antoniego Krettek,
zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 20 marca 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, rodziców Wilhelma i Józefę Mi-

ka, Hildegardę i Leonarda Wochnik, pokrewieństwo Pater-Wilk-Filip-Mika-Krybus i
dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 21 marca 2018 – Dzień powszedni – początek rekolekcji
17:00 1. Za zm. męża Ludwika Kszuk, rodziców Rozalię i Edwarda, 5 synów i dusze w

czyśćcu cierpiące.
2. W intencji Parafian o dobre przeżycie czasu rekolekcji i ich błogosławione owoce.

czwartek 22 marca 2018 – Dzień powszedni
07:30 Za zm. Elfrydę Warzecha w rocznicę urodzin od sąsiadów.
16:15 Droga krzyżowa z zaleckami za zmarłych.

Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodziców,
ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Wiktorię i Franciszka Badura, Ru-
dolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

piątek 23 marca 2018 – Dzień powszedni
07:30 Za zm. O. Mikołaja Wallach.
17:00 Za zm. Marię Parys, Annę i Franciszka Parys, Annę i Roberta Mika oraz dusze w

czyśćcu cierpiące.
sobota 24 marca 2018 – Dzień powszedni

08:00 W intencji chorych i cierpiących naszej parafii.
17:00 Msza św. z błogosławieństwem palm: Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa

Perenc, Wiktora i Agnieszkę Tumulka, synów Hiacynta i Alojzego, Andrzeja Niestrój
i zm. z pokrewieństwa Tumulka-Rzytki-Perenc. [błogosławieństwo rocznego dziecka
Alicji Wolnik].

niedziela 25 marca 2018 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej – zakończenie rekolekcji
08:00 Msza św. z błogosławieństwem palm: Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, dwóch sy-

nów, 2 synowe, Zygmunta Okoniewski, 2 żony, wnuka Tomasza, Annę Kuźnik,
dziadków z 4 stron, zm. dzieci, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu
cierpiące.

10:30 Msza św. z błogosławieństwem palm i procesją: 1. Do Bożej Opatrzności z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny
Rokickich; 2. W intencji Parafian.

14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



Informacje duszpasterskie
18.03.2018 – 23.03.2018

Dzisiaj kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakral-
nych. W przyszłą niedzielę kolekta dla księdza rekolekcjonisty. Serdeczne Bóg za-
płać wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj
na godz. 14:00. W piątek na godz. 16:15 zapraszam na nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej z zaleckami za zmarłych.

We wtorek na godz. 18:15 zapraszam do salki na kolejną próbę parafialnej scholi
liturgicznej.
Mszą św. w środę o godz. 17:00 rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wiel-
kopostne.  W tym roku wygłosi  je  nam O.  Rafał Kupczak OMI z  klasztoru  ojców
Oblatów w Kędzierzynie-Koźlu. Program rekolekcji na drugiej stronie gazetki i w
gablotce.

W piątek, 23. marca w Raciborzu organizowana jest Droga Krzyżowa
ulicami miasta. Początek w poszczególnych kościołach miasta po Mszach
św. wieczornych, zakończenie w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa.
Szczegóły na plakacie w gablotce.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Tomasz Serzisko, s. Norberta i Ewy z naszej parafii,
· Sabina Serzisko z d. Tumulka, c. Andrzeja i Reginy, również z naszej

parafii.
(zapowiedź druga)

Kancelaria parafialna będzie czynna jak zwykle w dni powszednie bezpośrednio
po Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprząta-
li nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (23.03, godz. 18:45) Mokrosz
Renata, Cienskowska Regina, Piskała Agnieszka, Szpak Anna, Niestatek Renata i
Pluta Barbara, a w piątek za 2 tygodnie (30.03) Głombik Patrycja, Kaczyński Ce-
lina, Budnik Lidia, Kasek Bożena, Badurczyk Małgorzata, Gawlik Krystyna.

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza do wspólne-
go przeżycia Misterium Męki Pańskiej poświęconego tematyce Eucharystii. Jest
organizowany wyjazd na to wydarzenie 25. marca (w Niedzielę Palmową) o godz.
17.00 (przy przystankach autobusowych. Cena 20 zł (koszt autobusu). Zapisy u p.
Krystyny Gawlik lub u p. Marii Koloch – kontakt 606 711 174.

Również w przyszłą niedzielę od godz. 16:00 w klasztorze Annuntiata kolej-
ne „Spotkanie Rodzinne”. Szczegóły na plakacie w gablotce.

24. marca w godzinach od 10:00 do 21 w auli seminaryjnej w Opolu odbędzie się
spotkanie „Ławka PNP” dla studentów i młodzieży licealnej, ewentualnie także
uczniów  z  3  klasy  gimnazjum  przed  ŚDM  w  Panamie.  Zapisy  i  informacje  na
www.botafe.pl i w kancelarii parafialnej do środy 21. marca.


