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Módlmy się w tych dniach za chorych dotkniętych epidemią oraz o oddalenie 
choroby koronawirusa. 

Ze względu na koronawirus zakończenie Rekolekcji Parafialnych odbędzie się  w 
niedzielę 24 maja 2020r.

W czwartek przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Św. Józef 
jest Patronem całego Kościoła Powszechnego, Opiekunem Rodzin i Patronem 
Mężczyzn. Jego orędownictwa wzywają wszyscy pracujący, a także bezrobotni 
poszukujący pracy. Jest Patronem rzemieślników, drwali i cieśli. Za Jego 
wstawiennictwem modlimy się także o dobrą śmierć. 

W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na remonty obiektów 
diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. 

Kancelaria Parafialna nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą 
telefoniczną.

Dziękujemy za posprzątanie i utrzymanie porządku placu kościelnego. 
W tym tygodniu do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Kolejowej i Lipowej. 
Dziękujemy za posprzątanie kościoła filialnego, ofiary na kwiaty i utrzymanie 
porządku placu kościelnego. 

ZAPOWIEDZI:
Wojciech Krzysztof Pabian, zam. Kędzierzyn Koźle
Justyna Maria Glombik, zam. Raszowa
zapowiedź pierwsza

Błażej Karol Olejnik, zam. Zabrze
Aleksandra Agnieszka Olejnik z d. Barton, zam. Raszowa
zapowiedź pierwsza

Dnia 21.03.2020 (sobota) od godz. 9.00 OSP Raszowa organizuje w Raszowej, 
Łąkach Kozielskich i Krasowej zbiórkę białego szkła. 

PARAFIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH RASZOWA
ul. Góry św. Anny 90, 47-150 LEŚNICA
tel. 77 404 83 00 www.raszowa.pl  ws@raszowa.pl
Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
57890700082001000035070001

Każdy z nas czegoś pragnie. 
Nasze serca są wręcz wypeł-
nione pragnieniami. Natural-
ną rzeczą jest więc chęć ich 
zaspokojenia. W dzisiejszym 
pierwszym czytaniu widzimy 
naród wybrany odczuwają-
cy pragnienie fizyczne, które 
dzięki interwencji Boga zo-
staje ugaszone. Natomiast w 

Ewangelii możemy zobaczyć, że Jezus idzie o krok dalej. To On wychodzi 
na spotkanie pragnącego serca. Czeka przy studni, aby spotkać i ugasić naj-
większe pragnienie człowieka – pragnienie miłości.
      Cała sytuacja zaczyna się z pozoru normalnie. Jezus, siedząc zmęczo-
ny przy studni, prosi kobietę o wodę do picia. W ten sposób rozpoczyna się 
piękny dialog dwóch serc – serca pragnącego obdarować miłością z sercem 
wysychającym od jej braku.
      Mojżesz, aby ugasić pragnienie Izraelitów, musiał uderzyć w twardą 
skałę. Jezus, chcąc ugasić pragnienie kobiety, mierzy się z jej sercem. Do-
tyka miejsca najbardziej bolesnego, aby oczyścić i uleczyć jej ranę. Skutek 
takiego zachowania jest zdumiewający. Kobieta, która jeszcze przed chwilą 
wychodziła po wodę w samo południe, aby nikogo nie spotkać, teraz biegnie 
do miasta i opowiada wszystkim o swoim spotkaniu z Jezusem. Dzieje się 
tak, ponieważ Samarytanka usłyszała głos Boga (por. Ps 53). Jej świadectwo 
zachęciło ludzi do otwarcia się na głos Jezusa, a w konsekwencji do wiary w 
Niego.
      Podczas chrztu świętego każdy z nas stał się ukochanym dzieckiem Bo-
żym. Na każdej Eucharystii spotykamy się z Jezusem, który na ołtarzu czeka 
na nas tak, jak kiedyś przy studni czekał na Samarytankę. Czy zechcesz Go 
posłuchać i opowiedzieć innym, co Pan uczynił w twoim życiu?

ks. Dawid Madej

MOJE PRAGNIENIA…



16.03.2020 Poniedziałek - dzień powszedni

18.00 RASZOWA

 Msza św.: Za †† męża Huberta, teściów Helenę i Edmunda Jorgel, rodziców  

 Konrada i Rozalię Mnich oraz za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Jorgel, Mnich

17.03.2020 Wtorek - dzień powszedni

18.00 RASZOWA

 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski 

 i z prośbą o dalszą opiekę Bożą na każdy dzień, dary Ducha Świętego 

 i łaskę zdrowia dla dzieci i wnuków

18.03.2020 Środa - dzień powszedni

18.00 RASZOWA

 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z prośbą o powstrzymanie epidemii 

 koronawirusa oraz ochronę naszych rodzin przed jego skutkami

19.03.2020 Czwartek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

18.00 RASZOWA

 Msza św.: Za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie 

 w rodzinach oraz za †† z Gromady Raszowa - Rokicze

20.03.2020 Piątek - dzień powszedni

18.00 RASZOWA

 Msza św.: Za †† Ewalda, Martę i Alojza Galus, rodziców Marię 

 i Franciszka, siostrę Małgorzatę, dwóch zięciów, szwagra, 

 †† z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu

21.03.2020     Sobota - dzień powszedni
14.00 ŁĄKI KOZIELSKIE
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski 

 i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesława 

 z okazji 60 rocznicy urodzin oraz za †† rodziców Kral, Leśków

18.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † matkę i babcię Martę Wancek, †† z pokrewieństwa Wancek,  

 Weiser, dusze w czyśćcu

 

22.03.2020 IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: W intencji żyjących i †† Parafian

  9.00 ŁĄKI KOZIELSKIE 
 Msza św.: Za † Gerarda Kurzaj w pierwszą rocznicę śmierci

10.30 RASZOWA
 Msza św.: Do Anioła Stróża z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą  

 o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rocznych dzieci Nadii Kosubek i Zofii  

 Bannert oraz dla ich rodziców i chrzestnych

Informujemy, że Biskup Opolski Andrzej Czaja udziela dyspensy od 
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej od III do V Niedzieli 
Wielkiego Postu wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie 
diecezji opolskiej. 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we 
wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie osoby, które skorzystają 
z dyspensy zachęca się do uczestnictwa we Mszy Św. za pośrednictwem 
radia lub telewizji i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o 
powstrzymanie szerzejącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i 
cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin oraz służb medycznych 
i sanitarnych.


