
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 7/2012 (418 12 lutego 2012 r. 
 

 

VI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (1,40-45) 
 
„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na 
kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, moŜesz mnie oczyścić”. Zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź 
oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „UwaŜaj, 
nikomu nic nie mów, ale idź, pokaŜ się kapłanowi i złóŜ za swe 
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał MojŜesz, na świadectwo dla nich”. 
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak Ŝe Jezus nie mógł juŜ jaw-
nie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Nie-
go.” 
 
śeby dobrze zrozumieć, co uczynił Jezus, naj-
pierw trzeba uświadomić sobie, kim byli trędo-
waci i jak byli wówczas traktowani. (...) OtóŜ 
trąd był w owych czasach najgroźniejszą nieule-
czalną chorobą. ZaraŜało się nim niezwykle ła-
two: przez dotknięcie chorego, dlatego teŜ chorzy 
byli bezwzględnie izolowani od społeczeństwa w 
specjalnych gettach. Nie wolno było się im zbli-
Ŝać do ludzkich sadyb, dróg, miejsc publicznych. 
Gdy przypadkiem zbliŜali się do chorego ludzie, 
ten musiał natychmiast specjalną kołatką sygnali-
zować swoją niebezpieczną obecność i szybko 
usuwać się z drogi. Kto tego nie przestrzegał 
mógł być bez sądu ukamienowany. Trędowaci to 
byli ludzie przeklęci, umarli za Ŝycia. 
I właśnie taki człowiek odwaŜył się złamać 
wszelkie zakazy i zbliŜyć do Jezusa. MoŜna sobie 
wyobrazić ogrom determinacji, rozpaczy, a takŜe 
pragnienia zdrowia, i normalnego Ŝycia oraz 
nadziei, która musiała nim kierować. PrzecieŜ 
wiedział, Ŝe grozi mu śmierć, w najlepszym razie 
wyzwiska i kamienie. Przyjście do Jezusa musia-
ło go więc sporo kosztować. (...) 
Trędowaty podszedł, bo wierzył, Ŝe Jezus moŜe 
mu pomóc. Ta wiara zrodziła się jednak z czegoś 

więcej niŜ tylko pragnienie zdrowia. On nie tylko 
wierzył w swoje uzdrowienie – Ŝe jest ono moŜ-
liwe; on wierzył takŜe Jezusowi, Ŝe to właśnie On 
moŜe sprawić, jednym swoim słowem, myślą, 
aktem woli: „Jeśli chcesz, moŜesz...” To była 
wiara w Jezusa. To było zawierzenie Jezusowi. 
Do końca!  
Właśnie tego oczekuje od nas Jezus: Ŝe wszystkie 
swoje pragnienia, nadzieje, plany na przyszłość i 
związane z nimi ryzyko, złoŜymy w Nim. Dopie-
ro to jest wiara: Ŝe swoje Ŝycie jesteśmy gotowi 
całkowicie uzaleŜnić od Boga, bo wierzymy Ŝe 
On nas kocha i Ŝe z Nim będziemy bezpiecz-
ni.(...) Jezus dotknął trędowatego. W ten sposób 
nie tylko go uzdrowił, ale takŜe przezwycięŜył 
strach, wstręt i izolację. Przywrócił mu poczucie 
własnej wartości i ludzkiej godności. Kto wie, 
moŜe to jest właśnie ten najgorszy trąd naszych 
czasów: Ŝe człowiek czuje się niepotrzebny, 
niechciany, wrogi? Wiara moŜe to zmienić. Wia-
ra daje nam przystęp do Boga. KaŜdy, kto ma 
wiarę, moŜe bez lęku zbliŜyć się do Jezusa i 
prosić, o co tylko chce. Prosić zwłaszcza o to, 
bez czego nie da się Ŝyć – o nadzieję. 

Ks. Mariusz Pohl 
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Poniedziałek – 13 lutego 2012        Mk 8,11-13 
   630     Za †† teścia Alojzego Kłoska, ojca Reinholda Bombelka, brata Franciszka, †† z rodziny 
   700   Za †† rodziców Mariannę i Bronisława, siostrę Irenę, szwagra Roberta oraz †† z rodziny 

Wasilewskich 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Kazimierę Jastrzębską w 2. rocznicę śmierci oraz †† 

dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny 
   2. Za † Marię Pawlik i †† rodziców 
Wtorek – 14 lutego 2012 – św. Cyryla i Metodego, patronów Europy   Łk 10,1-9 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii w dniu urodzin oraz za całą Ŝyjącą rodzinę i za 

zmarłych 
   800   W języku niemieckim: Za † Ŝonę Annę, †† rodziców Marię i Władysława Cempel i teściów 

Cierpka 
      900      Za †† rodziców Alberta i Marię Lenert, teściów Jana i Stefanię Klima i †† z rodziny z obu 

stron 
 1800     Do BoŜej Opatrzności o łaski i dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej w intencji ks. 

Marcina Cytryckiego za wstawiennictwem Matki BoŜej Kapłańskiej 
Środa – 15 lutego 2012         Mk 8,22-26 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, †† rodzeństwo Stuka i Rak, 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† matkę Stanisławę w 20. rocznicę śmierci, ojca Józefa, męŜa Józefa, brata Stanisława 

oraz ††z rodziny Ganczarskich 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Kazimierza Błocha w 10. rocznicę śmierci, jego córkę 

Anielę, rodziców Ignacego i Anielę Błoch i siostrę Olimpię Waliszczak 
   2. zbiorowa za zmarłych: za † Jana Ujca (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † 

Stanisława Piwowarczyka w I rocznicę śmierci, za † Eugeniusza Cymlera (w 30. dzień 
po śmierci), za † Kazimierę Zaborek (w 30. dzień po śmierci), za †† rodziców Marię i Ja-
na Popardowskich, †† z rodziny oraz pokrewieństwo, za † ojca Stanisława Szawrańskie-
go (w 30. dzień po śmierci), za † Wilhelma Rzodeczko (w 30. dzień po śmierci), za † Jó-
zefa Kokoszkę (w 30. dzień po śmierci, od współlokatorów), za † Janinę Nakraszewicz 
(w 30. dzień po śmierci), za † Józefa Kokoszkę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 
23 i 23a), za † Józefa Kosmola (w 30. dzień po śmierci), za † Irenę Kubica (od lokatorów 
z ulicy Pomnikowej 16 i 16a/, za † tatę Wawrzyńca w rocznicę śmierci 

Czwartek – 16 lutego 2012        Mk 8,27-33 
   630     Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego, † brata Grzegorza 
   700   Za †† dziadków Józefa i Adolfinę i ich †† dzieci 
 1630   Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w rocznicę urodzin 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800     Za † Ryszarda Cesarza w I rocznicę śmierci, †† z rodzin Cesarz i Nicpoń oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
Piątek – 17 lutego 2012         Mk 8,34-9,1 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Joachima z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   900   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na cały rok dla 

Ŝyjącej rodziny 
 1800 1. Za † Efrema Zebuta w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefa i Gertrudę Zebut i pokre-

wieństwo, †† rodziców Stanisława i Marię i pokrewieństwo oraz za † Zofię Piszczyńską i 
dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † Małgorzatę Lukaszczyk 
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 1900   MłodzieŜowa: w intencji młodzieŜy 
Sobota – 18 lutego 2012         Mk 9,2-13 
   630     Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka i wszystkich †† z rodziny z obu 

stron 
   700   Za † męŜa Stanisława Trudzika, †† rodziców z obu stron, siostrę Ritę i †† pokrewieństwo 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Mieczysława, rodziców z obu stron, † Marię Bartczak i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 55. rocznicy urodzin Joachima z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
VII Niedziela zwykła – 19 lutego 2012 Iz 43,18-19.21-22.24-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za †† Józefa Marcinkowskiego, Aleksandrę Brzoską, Helenę 

Fedak oraz †† pokrewieństwo 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności w 35. rocznicę ślubu Moniki i Rajnolda z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną 
 1030    Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji ElŜbiety i Jana z okazji 35. rocznicy ślubu 

oraz w intencji Idy i Grzegorza  z okazji 6. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach na dalsze lata Ŝycia 

 1200 1. W dniu urodzin Marka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Boskiej na dalsze lata 

             2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Klary z okazji 92. rocz-
nicy urodzin o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie dla całej rodziny 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i 

błogosławieństwo BoŜe dla Jadwigi z okazji 90. rocznicy urodzin 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieŜy na dalszy czas nauki 

 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 

1730 na nieszpory niedzielne. 
• W poniedziałek, środę i piątek o godz. 1900 nauki przedmałŜeńskie. 
• RównieŜ w poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek, 14 lutego święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. W tym dniu wspomina się 

równieŜ św. Walentego, patrona zakochanych. Zachęcamy do modlitwy za młode pokolenie i za 
narzeczonych. 

• TakŜe we wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• O godz. 1830 w tym dniu odbędzie się w naszej parafii projekcja filmu dokumentalnego Domi-

nika Tarczyńskiego pt. „Kolumbia – świadectwo dla świata”, a następnie spotkanie z reŜyse-
rem oraz dyskusja. Szczegóły na plakacie w gablotkach. 

• Próba chóru w środę o 1700. 
• Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. Na Mszę Świętą zapraszamy takŜe dzieci przygotowujące się do 

I spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O godz. 1730 modli-

twa RóŜańcowa. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewia-

rzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
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• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 
godz. 1600. 

• W sobotę, w klasztorze Annuntiata, od godz. 2000 kolejne czuwanie dla młodzieŜy (od III. klasy 
gimnazjum). 

• Przypominamy jeszcze o majowej pielgrzymce do Lwowa i czerwcowej do San Giovanni Ro-
tondo. Zostały ostatnie wolne miejsca, prosimy o szybką decyzję. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  

• Kolekta dzisiejsza i z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Władysław Jaworek, lat 86, zam. na ul. Opawskiej 60 
� Andrzej Sywak, lat 74, zam. na ul. Opawskiej 82A 
� Hildegarda Cekała, lat 55, zam. na ul. Skłodowskiej – Curie 23 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 
Zaproszenie na Kurs Alfa 
W parafii Wniebowzięcia NMP rozpocznie się kurs 
Alfa prowadzony przez grupę modlitewną Magnificat. 
Jest to cykl 10 spotkań dotyczących podstaw chrześci-
jaństwa. Kurs jest adresowany do osób pragnących 
odświeŜyć lub pogłębić relację z Jezusem, ale teŜ dla 
osób odwróconych od Boga, skonfliktowanych z Ko-
ściołem, wątpiących w BoŜą miłość. Dlatego zachęca-
my wszystkich wiernych, aby stali się w swoich środo-
wiskach apostołami wiary i przekazali to zaproszenie tym osobom, na które ze szczególnym utęsknie-
niem czeka Pan Bóg.  
Spotkania będą się odbywać w Domu Katechetycznym przy ulicy Szewskiej przez kolejne 10 wtor-
ków. Pierwsze, wprowadzające w kurs, spotkanie odbędzie się 14 lutego 2012 r. o godz. 19.00.  
 
Film „Kolumbia – świadectwo dla świata” 
Film został nagrodzony I. nagrodą na tegorocznym XVI. 
Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w 
Niepokalanowie. Ukazuje prawdziwe oblicze dzisiejszej Kolumbii, gdzie 
wiara katolicka i odwaŜne wyznawanie jej przez rządzących prowadzi do 
eliminowania przestępczych marksistowskich mafii narkotykowych. 
 
Projekcja filmu, spotkanie z reŜyserem oraz dyskusja – Parafia NSPJ w 
Raciborzu, 14 lutego 2012, o godz. 18.30. 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

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. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


