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IV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (4,21-30)
„Jezus mówił: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A
wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które
płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł
do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajŜe i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się,
jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam:
Ŝaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę,
mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy
lata i sześć miesięcy, tak Ŝe wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do Ŝadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a Ŝaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aŜ na stok góry, na
której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się”
Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych, w
czasie wyborów Miss USA doszło to dość kontrowersyjnego incydentu: otóŜ jednej z uczestniczek
za nieprzychylne wypowiadanie się na temat legalizacji związków jednopłciowych, nie przyznano
tytułu „Królowej Piękności”. Jej wypowiedź bardzo
zbulwersowała jednego z sędziów, który był wielkim zwolennikiem owej legalizacji. Po całym konkursie w bardzo niecenzuralny sposób wypowiedział się o kobiecie.
W Ŝyciu często wypowiadamy róŜne słowa,
które nie zawsze podobają się innym. Niejednokrotnie te słowa są niewygodne, łamią jakieś stereotypy, schematy czy są po prostu „niepoprawne
politycznie”. Podobnie jest i w dzisiejszej Ewangelii, stajemy się świadkami ciekawego wydarzenia,
kiedy to Jezus wypowiada się nie tak, jakby tego
oczekiwali słuchacze. Z pełnego zachwytu przechodzą do wielkiego gniewu, chcąc przy tym ukamienować Jezusa.
Co wywołało tak wielki gniew? Brak cudu?
Odmienne myślenie? A moŜe nie potrafili zmienić

zdania o Jezusie, gdyŜ juŜ ujęli Go w swoje schematy?
Warto się dziś zastanowić równieŜ nad własną
postawą względem innych. Jak trudno i nam dziś
przyjmować ludzi z odmiennym zdaniem, opinią.
Najlepiej, Ŝeby myślał tak jak my, robił wszystko
tak, jak nam się to podoba.
Taka postawa ma równieŜ swoje odzwierciedlenie w relacji z Bogiem. Nasz bunt względem
Niego często moŜe wynikać właśnie z takiej postawy. Niechętnie przyjmujemy do wiadomości fakt,
Ŝe Pan Bóg moŜe mieć inne plany względem nas.
Mam wraŜenie, Ŝe często próbujemy sobie podporządkować wolę Boga względem naszej woli. I
moŜe dlatego tak często odchodzimy od Boga,
wątpimy w Jego obecność, działanie w naszym
Ŝyciu. Wsłuchując się zatem w dzisiejszą Ewangelię prośmy Pana o przemianę o otwartość naszych
serc i umysłów:
Duchu Święty, przyjdź i oświecaj moje serce,
wypełnij mój umysł i otwieraj je na Twoje słowa.
Tak mnie dotykaj, bym potrafił przyjmować wolę
Ojca Niebieskiego Amen.
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Poniedziałek – 4 lutego 2013
Mk 5,1-20
630
Za †† rodziców z obu stron: Mikołaja i Zofię, Julię i Wawrzyńca, †† braci i szwagrów
700
W 70. rocznicę urodzin Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Gerharda, matkę Adelę Gogolin, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, ciocię i wujka Gromotka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† Marię Pawlik i rodziców z obu stron
Wtorek – 5 lutego 2013 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Mk 5,21-43
630
Za †† ElŜbietę Boder w 5. rocznicę śmierci, Władysława Stefaniaka w 8. rocznicę śmierci,
Ŝonę Teodozję w 4. rocznicę śmierci, Janinę Dwulecką w 26. rocznicę śmierci i za wszystkich
†† z pokrewieństwa
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für †† Eltern Hans und Pauline Mateja, ††
Brüder Walter und Herbert Mateja sowie für †† Anna und Franziska Szymiczek
900
Za † Jadwigę Lenart, †† dziadków Barbarę i Piotra i wszystkich †† z pokrewieństwa
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Jabłonkę w 12. rocznicę śmierci, † matkę Władysławę
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Grzegorza Sochę (od Barbary i Edwarda Rams)
Środa – 6 lutego 2013 – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
Mk 6,1-6
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Piechula oraz o dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę Łucję Rudek w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, siostry i wszystkich †† z rodziny
1800 1. Za † Edmunda Śrót w 21. rocznicę śmierci, †† rodziców Śrót i Graf i † Gertrudę Cyron
2. Za † ojca Czesława oraz za †† z rodziny Reglewskich
I Czwartek miesiąca – 7 lutego 2013
Mk 6,7-13
630
Za † Ŝonę Annę Cempel w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz za †† z rodziny i
za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† rodziców Alberta i Marię, teściów Jana i Stefanię, rodzeństwo z obu stron oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
Szkolna: Dziękczynna z okazji 12. rocznicy urodzin Sandry, z prośbą o BoŜe błogosławień1630
stwo i zdrowie
1730
Godzina Święta
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
Piątek – 8 lutego 2013
Mk 6,14-29
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Małgorzaty Kuzer z okazji 50. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
900
Za † Stanisławę Słomian, †† męŜa, córkę i syna oraz za †† z pokrewieństwa
1800 1. Za † męŜa Kazimierza w 3. rocznicę śmierci, †† brata Władysława, rodziców i dziadków z obu
stron
2. Za † męŜa Kazimierza w I rocznicę śmierci, † brata Czesława w I rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo z rodziny Daraszkiewicz i Pisanko
3. Do BoŜej opatrzności w intencji Krystyny w 79. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz za ††
męŜa Norberta, rodziców, braci, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duch Taize
Sobota – 9 lutego 2013
Mk 6,30-34
630
Za † Sabinę Kumor (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
7
Za † Weronikę Wolnik, †† kapłanów Brunona i Filipa Wolnik, wszystkich †† z rodziny Wolnik, Sztuka, Krzosok oraz za † Marię Paskuda
1200
Ślub: Sabina Polaczy – Mateusz Elmerych
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza Błocha w 11 . rocznicę
śmierci, za †† córkę Anielę, rodziców Ignacego i Anielę Błoch oraz siostrę Olimpię Waliściak
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Marii i Helmuta Babioch z okazji 50. rocznicy ślubu praz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
V Niedziela zwykła – 10 lutego 2013
Iz 6,1-2.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
700
Za †† ojca Franciszka, brata Szczepana, bratową Genowefę oraz za †† z rodziny Drozdowskich, Bojanowskich, Mecner, Norek i Zygmunt i za dusze w czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † mamę Barbarę Wojacką w I rocznicę śmierci
1030
Za †† Ŝonę Ryszardę, syna Ryszarda, braci Mieczysława i Seweryna oraz za †† z rodziny Wysockich i dusze w czyśćcu cierpiące (od męŜa, ojca i syna Zygfryda)
1200
W intencji Leokadii i Ryszarda z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Edeltraudy w 70. rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie, BoŜą opiekę na dalsze lata, o światło
Ducha Świętego dla dzieci i wnuków, za † męŜa Adolfa Sekułę, †† rodziców Bajer
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
W tym tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek o 1900 w domu katechetycznym nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek w czasie Mszy Świętych poświęcenie chleba ku czci św. Agaty.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
We wtorek, 5 lutego przymiarka dla dzieci komunijnych: grupa wtorkowa o 1730, piątkowa o 1845.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne przed bierzmowaniem dla klas I i II gimnazjum.
Prosimy o zapoznanie się z planem spotkań.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie – modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od godz.
1730; Godzina Święta o 1730.
W sobotę, 9 lutego, od godz. 730 odwiedziny chorych na ul. Katowickiej (ks. Ireneusz).
W Seminarium w Opolu w dniach od 22 do 24 lutego odbędą się rekolekcje dla maturzystów.
Dzisiaj w TV PULS o godz. 2200 będzie emitowany film Anity Gargas „Anatomia upadku” przedstawiający nowe fakty katastrofy smoleńskiej.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem moŜliwość wsparcia zakonów kontemplacyjnych. Wspólnota Neokatechumenalna z Zabrza dziękuje wszystkim, którzy wsparli
młodzieŜ udającą się na Światowe Dni MłodzieŜy. Zebrano kwotę ponad 3100 zł.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Janusz Kaczor, lat 67, zam. na ul. Skłodowskiej 17a (pogrzeb we wtorek, 5 lutego o godz. 1100)
 Jan Petryszak, lat 64, zam. na ul. Katowickiej 23a
 Anna Strojna, lat 85, zam. na ul. Pomnikowej 18
 Józef Lech, lat 63, zam. na ul. Społecznej 2a
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2013 r.
Drodzy Bracia i Siostry!
1. 11 lutego 2013 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, odbędą
się w sanktuarium maryjnym w Altötting uroczyste
obchody XXI Światowego Dnia Chorego. Dzień
ten jest dla chorych i pracowników słuŜby zdrowia,
dla wiernych chrześcijan i dla wszystkich osób
dobrej woli „owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem,
aby rozpoznali w chorym bracie święte Oblicze
Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”
(Jan Paweł II, List ustanawiający Światowy Dzień
Chorego, 13 maja 1992 r., 3). W tych okolicznościach jest szczególnie bliski mojemu sercu kaŜdy i
kaŜda z was, drodzy chorzy, którzy w placówkach
opiekuńczych i leczniczych czy teŜ w domach
doświadczacie trudnych chwil z powodu choroby i
cierpienia. Wszystkim pragnę przekazać pełne
otuchy słowa ojców Soboru Watykańskiego II:
„Nie jesteście opuszczeni czy niepotrzebni: jesteście powołani przez Chrystusa, wy jesteście Jego
przejrzystym obrazem” (Orędzie do ubogich, chorych i cierpiących).
2. Aby wam towarzyszyć w duchowej pielgrzymce, która z Lourdes – miejsca i symbolu
nadziei i łaski – prowadzi nas do sanktuarium w
Altötting, chciałbym wam zaproponować refleksję
nad emblematyczną postacią Miłosiernego Samarytanina (por. Łk 10, 25-37). Opowiedziana przez św.
Łukasza przypowieść ewangeliczna wpisuje się w
szereg obrazów i historii zaczerpniętych z codziennego Ŝycia, za pomocą których Jezus pragnie pouczyć o głębokiej miłości Boga do kaŜdej istoty
ludzkiej, w szczególności gdy jest ona chora i cierpiąca. A jednocześnie, poprzez słowa kończące
przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie: „Idź, i
ty czyń podobnie” (Łk 10, 37), Pan ukazuje, jaka
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

„Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37)
winna być postawa kaŜdego Jego ucznia w stosunku do innych, zwłaszcza do potrzebujących opieki.
Chodzi mianowicie o to, by czerpać z nieskończonej miłości Boga – utrzymując z Nim silną relację
w modlitwie – siłę do tego, by na co dzień troszczyć się konkretnie, na wzór Miłosiernego Samarytanina, o osoby zranione na ciele i na duchu, proszące o pomoc, takŜe gdy są to osoby nieznane i
pozbawione zasobów. Odnosi się to nie tylko do
pracowników duszpasterstwa i słuŜby zdrowia, ale
wszystkich, równieŜ samego chorego, który moŜe
przeŜywać swoją kondycję w perspektywie wiary:
„Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu
uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji,
dojrzewania w nim prowadzi do odnajdywania
sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością (enc. Spe salvi, 37).
3. RóŜni ojcowie Kościoła upatrywali w postaci Miłosiernego Samarytanina samego Jezusa, a w
człowieku, który wpadł w ręce złoczyńców, Adama, ludzkość zagubioną i zranioną przez swój
grzech (por. Orygenes, Homilia o Ewangelii św.
Łukasza XXXIV, 1-9; AmbroŜy, Komentarz do
Ewangelii
św.
Łukasza,
71-84;
Augustyn, Mowa 171). Jezus jest Synem BoŜym, Tym,
który uobecnia miłość Ojca – miłość wierną,
wieczną, nie znającą barier ani granic. Ale Jezus
jest takŜe Tym, który „ogołaca się” ze swojej „boskiej szaty”, który zniŜa się ze swojej boskiej „kondycji”, by przyjąć postać ludzką (por. Flp 2, 6-8) i
przybliŜyć się do cierpiącego człowieka, aŜ po
zstąpienie do piekieł, jak wyznajemy w Credo, i by
przynieść nadzieję i światło. On nie traktuje jako
zazdrośnie strzeŜonego skarbu swojej równości z
Bogiem (por. Flp 2, 6), ale pochyla się, pełen miłosierdzia, nad otchłanią ludzkiego cierpienia, aby
wylać na nie oliwę pocieszenia i wino nadziei.
cdn
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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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

