gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 5/2011 (364)

30 stycznia 2011 r.

IV Niedziela zwykła
Z księgi proroka Sofoniasza (3,12-13)
„Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, moŜe się ukryjecie w
dzień gniewu Pańskiego. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie
będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w
ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.”
W ostatnią niedzielę ojciec kapucyn głoszący do nas Słowo BoŜe, rozpoczął homilię pięknymi i oczywistymi słowami: Ten, który jest
bardziej realny i rzeczywisty tutaj, niŜ my wszyscy razem wzięci, niŜ ta świątynia gdzie się znajdujemy, to właśnie jest On – Bóg. Pierwsze co, to
fakt, oczywista sprawa leŜąca u podstaw naszej
wiary, to stwierdzenie, iŜ On naprawdę istnieje.
A dzisiaj Liturgia Słowa prowadzi nas trochę
dalej, przypominając w pierwszym czytaniu, Ŝe
to w Jego Imieniu jest nasze bezpieczeństwo i
siła. KaŜdy człowiek potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa, które ukoi jego lęk. Ten
upragniony dar moŜemy znaleźć w imieniu Boga,
który jest źródłem naszego istnienia. „Przez Niego bowiem jesteśmy” (por. 1 Kor 1,30). Utrudzeni poszukiwaniem, odarci i ubodzy, trafiamy
wreszcie do domu, którym jest sam Bóg, nasze
schronienie. Gdy ustaje pełne lęku zabieganie
o samego siebie, pojawia się duchowa przestrzeń
wolności i męstwa. W niej dopiero moŜe rozkwitnąć Ŝycie według błogosławieństw.

Nie na darmo wiele modlitw, wiele rzeczy
podejmowanych po BoŜemu rozpoczyna się od
słów: WspomoŜenie nasze w Imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię. To jest nasza siła,
ludzi wierzących w Jego prawdziwe i realne,
bardziej niŜ nasze istnienie. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i
moja moc, On jest mym Bogiem nie jestem sam,
w Nim moja siła, nie jestem sam. To słowa jednej
prostej pieśni śpiewanej nieraz w Kościele. Jednak ukazującej głęboką prawdę, Ŝe my zawsze
moŜemy uciekać się pod Jego opiekę.
Wiele razy wciągu naszego Ŝycia nie wiemy
jak postąpić, co dla nas jest dobre, jakby zapominając, Ŝe nasza siła i moc jeŜeli tylko tego chcemy i o tym pamiętamy nie jest w nas, ale w Tym,
którego nazywamy naszym Ojcem. Bogu, dla
którego nasze losy nie są obojętne. Bo czy ojciec
prawdziwie kochający swoje dziecko moŜe o nim
zapomnieć? Pamiętajmy więc, Ŝe nasze wspomoŜenie, nasza pomoc jest w Imieniu Pana, który
stworzył niebo i ziemię.
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Poniedziałek – 31 stycznia 2011 – św. Jana Bosko, kapłana
Mk 5,1-20
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego Rokus, ciocię Joannę, Alfonsa Stroncika, Ŝonę Joannę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
Za †† matkę i siostrę Teresę, brata, rodziców, teściów, całe pokrewieństwo i dusze w
700
czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† Jadwigę Lenart i dziadków
2. Za zmarłych (zbiorowa): za † ojca Stanisława Śledź w 10. rocznicę śmierci, za †† rodziców Marię w 2. rocznicę śmierci i Pawła Zarembik oraz teścia Rudolfa Rolnika, za † ElŜbietę Laska (w 30. dzień po śmierci), za † Jerzego Waliczka (w 30. dzień po śmierci), za †
Klausa Wajgt (w 30. dzień po śmierci), za †† Zbigniewa Skibę (w 30. dzień po śmierci),
córkę Iwonę i synową Małgorzatę, za †† matkę Emmę, ojca Franciszka, za † Józefa Wiktorowicza (w 30. dzień po śmierci), za † Macieja Jareckiego (w 30. dzień po śmierci), za †
Marię Cempel (od współlokatorów z ul. Katowickiej 1), za † ojca Romana Nycza w 3.
rocznicę śmierci, za † Tomasza Wysopala w 4. rocznicę śmierci, za †† siostrę Krystynę
Parduła w 3. rocznicę śmierci i koleŜankę ElŜbietę Bielak, za †† matkę Julię Zapotoczną
w 2. rocznicę śmierci i ojca Stanisława, za †† męŜa Henryka Janosz, rodziców Janosz, Karola Gawlina i rodziców, za †† Zofię i Norberta Rusok (od syna, synowej i wnuków), za †
Huberta Rohowskiego
Wtorek – 1 lutego 2011
Mk 5,21-43
630
Za †† rodziców Marię i Pawła, siostrę Krystynę, brata Franciszka, dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
700
W intencji Gerarda z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Franzischka und Edward
800
1800 W intencji Michała z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji Tomasza, Nicole, Pascala
o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Środa – 2 lutego 2011 – Ofiarowanie Pańskie, Dzień śycia Konsekrowanego Łk 2,22-40
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Gerharda, matkę Adelę, rodziców z obu stron, dziadków, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Z okazji 75. rocznicy urodzin Wilhelma z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1630
Szkolna: Za † Leszka Chabera (od dyrekcji i pracowników Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego)
1715
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1800 W 68. rocznicę urodzin Marii do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie dla całej rodziny
I Czwartek miesiąca – 3 lutego 2011
Mk 6,7-13
630
Za †† ojca Jana, matkę Annę, braci Bolesława i Albina, siostrę Honoratę Kurowskich,
teścia Jana Rusin oraz Stefanię, Stanisławę, Jadwigę, Krystynę
700
Za †† męŜa Antoniego Jabłonka w 10. rocznicę śmierci oraz matkę Władysławę
1700
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 † Józefa Morawskiego w rocznicę śmierci
I Piątek miesiąca – 4 lutego 2011
Mk 6,14-29
630
Za † Urszulę Słanina (w 30. dzień po śmierci)
715
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zygmunta Weselaka w 5. rocznicę śmierci
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w 50. rocznicę urodzin Emilii oraz
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1900
Msza św. dla młodzieŜy: w intencji kandydatów do bierzmowania i ich rodziców
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I Sobota miesiąca – 5 lutego 2011 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Mk 6,30-34
630
Za †† rodziców Jana i Katarzynę, Macieja i Karolinę i wszystkich †† z tych rodzin
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1300
Ślub: Anna Banak – Paweł Schab
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Mieczysława, †† rodziców z obu stron, Marię Bartczak i
wszystkich †† z pokrewieństwa
2. Za † Bronisławę Piątek w I. rocznicę śmierci
V Niedziela zwykła – 6 lutego 2011
Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
700
Za † Ottona Kowola w 10. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Aleksandry i Grzegorza z okazji 15. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1030
W 50. rocznicę urodzin Zbigniewa Kossakowskiego, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Mateusz Piotr Kuczera, Anna Zofia Kowalczyk, Maja Olga Jaszczura, Milena Anna Polaczek, Magdalena Maja
Breuer, Szymon Daniel Breuer, Marta Karolina Nowak, Kacper Adam Hudzik, Maksymilian Piotr Stankiewicz, Jakub Michał Kociołek, Jakub Andrzej Kubiciak
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † ojca Michała w 7. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o powołania do zgromadzeń zakonnych
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• W tym tygodniu swoje spotkania będą miały dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej we wtorek (1530 lub 1630) lub w piątek o 1600).
• W środę, 2 lutego uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia przypada Dzień śycia Konsekrowanego. Msze Święte o godz. 630, 900, 1630 (szkolna – nie będzie juŜ Mszy szkolnej w
czwartek!) oraz o 1800. Zachęcamy do uczestnictwa w tym dniu we Mszy Świętej. Udzielane będzie błogosławieństwo św. BłaŜeja.
• W środę, o 1715 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków.
• W środę po Mszy wieczornej spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci w sobotę o godz. 1000.

Na zawsze młodzi...
Audycja Duszpasterstwa
MłodzieŜy miasta Racibórz
Niedziela po 2030
NZM@poczta.fm
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Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 10 .
RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec. Po Mszach poświęcenie chleba ku czci św. Agaty.
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, z 2 lutego na klasztory klauzurowe, z przyszłej niedzieli na potrzeby Seminarium Duchownego.
• Przypominamy o moŜliwości wyjazdu na pielgrzymki do Rzymu na beatyfikację 1 maja (w wersji
dla dorosłych oraz dla młodzieŜy). Przypominamy takŜe4 o zapisach na wyjazd na Światowe Dni
MłodzieŜy.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Karol Pajkert, lat 77, zam. na ul. Słowackiego 69
 Marek Hipnarowicz, lat 33, zam. na ul. Pomnikowej 26
 Teofil Olszowy, lat 77, zam. na ul. Skłodowskiej 53
 Stanisława Białoskórska, lat 93, zam. na ul. Słonecznej 16
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Ofiarowanie Pańskie
Nazwa dzisiejszego święta wywodzi się od
dwóch terminów greckich: Hypa-pante oraz Heorte ton Kataroin, co oznacza święto spotkania i
oczyszczenia. Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej,
kaŜdy pierworodny syn u śydów był uwaŜany za
własność Boga. Dlatego dnia 40 po jego urodzeniu naleŜało syna zanieść do świątyni w Jerozolimie, złoŜyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 sykłow. Równało
się to zarobkowi 5 dni pracy. Równocześnie z
obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego
syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki
dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana
złoŜyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo, to przynajmniej
ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, Ŝe
Maryja i Józef złoŜyli synogarlicę, świadczy, Ŝe
byli bardzo ubodzy.
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypa-

da czterdziestego dnia po BoŜym Narodzeniu.
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę BoŜą
obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest
związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego i
dlatego jeszcze dziś wolno śpiewać kolędy.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa naleŜy do
najdawniejszych, gdyŜ było obchodzone w Jerozolimie juŜ w IV w., a więc zaraz po ustaniu
prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się
równieŜ w Kościele Zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się
dniem Matki BoŜej Gromnicznej. W ten sposób
uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję
małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana
Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela"

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
NSPJ@raciborz.com.pl

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

