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V Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (5,1-11)
„Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa BoŜego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące
przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej
łodzi, która naleŜała do Szymona, poprosił go, Ŝeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do
Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz
na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, Ŝe sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, Ŝeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak Ŝe się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:
Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w
zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak równieŜ Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy
byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.”
Czasami bywają takie dni, kiedy to czujemy
ogólne zniechęcenie, czy wypalenie. Odnosimy wraŜenie, Ŝe nasza praca nie przynosi Ŝadnych wymiernych
owoców. Niby we wszystko się angaŜujemy, niby pracujemy, a i tak - przysłowiowo - cała para idzie w gwizdek.
W podobnej sytuacji znaleźli się uczniowie, gdy to po
całonocnej pracy nic nie zyskali. JednakŜe pojawił się
Ktoś, kto tę rzeczywistość przemienia.
Stajemy się dzisiaj świadkami ciekawego wydarzenia. Oto staje przed nami Jezus, który jest ściskany
przez cały tłum chcących Go słuchać. Wśród tych ludzi
znajduje się postać zwykłego rybaka Szymona, który
wraz z towarzyszami płukał sieci po całonocnej wyprawie. Z pewnością byli juŜ zmęczeni. W całą tę sytuację
wchodzi Jezus, który kieruje swe kroki do łodzi Piotra,
wyraźnie niezainteresowanego tym wszystkim.
Przełom następuje w chwili, gdy Jezus prosi o
wypłynięcie na głębię. W prośbie tej nie chodziło tylko o
ponowne wypłynięcie na jezioro, ale równieŜ o zaproszenie do zmagania się ze swoimi słabościami, swoimi
trudnościami, które po ludzku wydają się nie do pokonania. Dlatego Szymon Piotr niechętnie reaguje na prośbę

Jezusa, by zarzucili sieci. JakŜe wielkie było ich zdziwienie, gdy okazało się, Ŝe sieci są pełne.
Reakcja Piotra wydaje się być niezrozumiała,
tak jakby go przerosła. Zachował się tak, jakby co najmniej nie zrozumiał tego, co się stało: Ŝe ten cud miał go
zaprosić do wejścia w relację z Jezusem, który moŜe nie
tylko odmienić Ŝycie, ale sprawić, Ŝe nasze czyny będą
owocowały.
Dzisiejsza Ewangelia jest wezwaniem dla kaŜdego z nas do tego, by zaprosić Jezusa do łodzi swego
Ŝycia. On przechodzi obok nas, tylu przecieŜ o Chrystusie mówi. MoŜe w końcu czas coś zmienić? Nie bój się
zaryzykować i otwórz swoje serce na głos Pana, który
mówi: „Wypłyń na głębię, Ja jestem przy tobie”. Nie bój
się zatem, zaproś Jezusa do swojego serca.
Panie Jezu, proszę, przyjdź do mego serca,
przemieniaj moje Ŝycie. Wypełnij moje Ŝycie. Pozwalaj
mi doświadczać Ciebie. Proszę równieŜ, zabierz mój
strach przed tym, co jest nieznane. Duchu Święty,
przyjdź i wlewaj w me serce zaufanie. Amen.
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Poniedziałek – 11 lutego 2013 – NMP z Lourdes, Dzień Chorego
J 2,1-11
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pawła i Annę Gogolin, rodzeństwo Gogolin i Rostek,
dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
900 W intencji starszych i chorych Parafian
1730 Nieszpory Eucharystyczne
1800 W rocznicę urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą
opiekę i zdrowie dla całej rodziny
Wtorek – 12 lutego 2013
Mk 7,1-13
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
630
Za † matkę Stanisławę w rocznicę śmierci
1730
Nieszpory Eucharystyczne
1800 1. W intencji Agnieszki z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym
Ŝyciu
2. Za † Marię i Romana Czerniawskich w 5. rocznicę śmierci
Środa – 13 lutego 2013 – Popielec
Mt 6,1-6.16-18
Początek Wielkiego Postu
Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego oraz brata Grzegorza
630
730 Za † syna Krzysztofa Męrzyka w I rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Brodziński i Tomaszek
900 Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Kapłańskiej o dary Ducha Świętego
w posłudze kapłańskiej w intencji ks. Marcina z okazji urodzin i 10. rocznicy kapłaństwa
1630 Za †† rodziców Kazimierę i Augusta Jastrzębskich, dziadków i pokrewieństwo
1800
Za † męŜa i ojca Jana w 25. rocznicę śmierci, †† rodzeństwo, rodziców Indeka, Solich i †† z
pokrewieństwa
Czwartek – 14 lutego 2013 – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy
Łk 10,1-9
630
Za †† rodziców Józefa i Antoninę Piechaczek, siostry Agnieszkę, Adelę, Marię i Annę, szwagra Jerzego i †† z pokrewieństwa
1800 Za † Jadwigę Mazalla w 1. rocznicę śmierci, †† męŜa Oskara, rodziców i teściów
Piątek – 15 lutego 2013
Mt 9,14-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Łucję Stuka, rodziców Stuka i Rak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
900
Droga KrzyŜowa
1800 Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Czesławę i Romana Jaroszewicz, za †
syna Grzegorza w 15. rocznicę śmierci, †† Agnieszkę i Stanisława Szumilak, Annę i Jana
Kaczmarczyk, za † Bronisławę Ciuruś (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 24), za †
Stanisława Piwowarczyka w 2. rocznicę śmierci, za † Henryka Rusiewicza (w 30. dzień), za
†† matkę Marię Kikinę w rocznicę śmierci, męŜa Jana i syna Władysława, za † Antoniego
Hibnera (w 30. dzień), za † Franciszkę Taszka w rocznicę śmierci
Droga KrzyŜowa
Sobota – 16 lutego 2013
Łk 5,27-32
630
Za †† rodziców Leontynę i Konstantego Traczewskich, †† z rodziny Traczewskich i Kisielów,
† ks. Franciszka Kisiela, za dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Mieczysława, †† rodziców z obu stron, Marię Bartczak i
wszystkich †† z pokrewieństwa
2. Za † Maksymiliana Heidera w 30. dzień oraz za †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
I Niedziela Wielkiego Postu – 17 lutego 2013
Pwt 26,4-10; Rz 10.8-13; Łk 4,1-13
700
Za †† dziadków Józefa i Adolfinę i ich †† dzieci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
9
Za † męŜa i ojca Stanisława Rydzaka w 2. rocznicę śmierci
1030
Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla wnuczki Natalii z
okazji 13. rocznicy urodzin oraz w intencji wnuczki Joanny
1200
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w rocznicę urodzin
1645
RóŜaniec za młode pokolenie
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za † matkę Marię w 20. rocznicę śmierci, za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie czasu Wielkiego Postu
•

W okresie ferii, przez najbliŜsze dwa tygodnie, w dzień powszedni nie będzie Mszy św. o godz. 700
oraz o godz. 900 we wtorek i piątek. W tym czasie nie będzie takŜe spotkań ministrantów, marianek,
grupy brewiarzowej, ani Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
• Dzisiaj, a takŜe w poniedziałek i wtorek w kościołach trwa całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Jest to czas przygotowań do Wielkiego Postu, a takŜe modlitewne zadośćuczynienie za
grzechy. Rozpoczęcie Adoracji dziś o 1300, w poniedziałek po Mszy z godz. 900, we wtorek o godz.
700. Zakończenie nieszporami o 1730. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
• Jutro przypada wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. O godz. 900 Msza św. w
intencji starszych i chorych Parafian, a potem poczęstunek w domu katechetycznym zorganizowany
przez zespół Caritas.
• W środę Popielec i rozpoczęcie Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (ilościowy
i jakościowy). Msze święte w tym dniu o godz. 630, 730, 900, 1630 (szkolna) oraz 1800. Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem osobistego nawrócenia, a takŜe czasem modlitwy o wewnętrzną przemianę całej naszej parafii. Zachęcamy do udziału w Drodze KrzyŜowej (w piątek o godz. 900 oraz
po Mszy św. wieczornej), w naboŜeństwie Gorzkich śali (w niedzielę o godz. 1715) a takŜe do podjęcia osobistych wyrzeczeń i podjęcia praktyk duchowych: pogłębienia modlitwy, lektury Pisma
Świętego. Zachęcamy takŜe do Modlitwy o Trzeźwość Narodu oraz podjęcie abstynencji od alkoholu. Przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie
wielkopostnym.
• W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego.
• W czwartek przypada święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy. W tym dniu
takŜe wspominamy św. Walentego, patrona zakochanych. Zachęcamy do modlitwy za młode pokolenie.
• W sobotę 16 lutego, w kościele pw. św. Jadwigi w Raciborzu – Markowicach, o godz. 1100 ks.
infułat Marian śagan, były długoletni dziekan dekanatu raciborskiego, odprawi Mszę św. w 55.
rocznicę swoich święceń kapłańskich. Zapraszamy do uczestnictwa.
• Przypominamy o rekolekcjach dla maturzystów, które odbędą się WyŜszym Seminarium Duchownym w Opolu w dniach
22 – 24 lutego (szczegóły na plakacie w gablotce). Natomiast w
dniach 26 – 28 lutego w Domu Formacyjnym w Raciborzu –
Miedoni odbędą się rekolekcje dla rolników (męŜczyzn).
Zgłoszenia – tel. 32/415 13 86, e-mail: ddf@miedonia.pl.
Na zawsze młodzi...
• W gablotce znajdziemy plakat o VI Konkursie Poezji ChrzeNiedziela po 2030
ścijańskiej. Termin składania prac: do końca lutego.
• Przed kościołem do nabycia „Źródło”, „Gość niedzielny”, „Mały
DMRaciborz@gmail.com
Gość Niedzielny”, inna prasa katolicka.
• Kolekta dzisiejsza i z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na
bieŜące potrzeby parafii. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg
zapłać”. Dziękujemy teŜ za złoŜone w minioną sobotę i niedzielę ofiary na klasztory klauzurowe w
kwocie 1510 zł.
W minionym tygodniu zmarł:
 Jan Parzyszek, lat 81, zam. na ul. Warszawskiej 36
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
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Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2013 r.
(kontynuacja)
4. Rok Wiary, który przeŜywamy, stanowi sprzyjającą okazję, aby wzmóc diakonię miłości w
naszych wspólnotach kościelnych, tak by kaŜdy
stał się miłosiernym samarytaninem dla drugiego, dla człowieka, który jest obok nas. W związku z tym chciałbym wspomnieć kilka postaci,
spośród niezliczonych w historii Kościoła, które
pomagały osobom chorym doceniać wartość
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej,
aby były przykładem i przynaglały innych. Św.
Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza
„dzięki głębokiej znajomości scientia amoris”
(Jan Paweł II, List apost. Novo millennio ineunte,
42), potrafiła przeŜywać „w głębokim zjednoczeniu z męką Jezusa (…) chorobę, która po
wielkich cierpieniach doprowadziła ją do śmierci” (Audiencja Generalna, 6 kwietnia 2011 r.).
Sługa BoŜy Luigi Novarese, o którym wielu
zachowuje jeszcze dziś Ŝywą pamięć, w swojej
posłudze dostrzegał w sposób szczególny doniosłe znaczenie modlitwy za chorych i cierpiących
– a takŜe z nimi – z którymi często udawał się do
sanktuariów maryjnych, zwłaszcza do groty w
Lourdes. Raoul Follereau, przynaglany miłością
do bliźniego, poświęcił swoje Ŝycie opiece nad
osobami dotkniętymi chorobą Hansena w najodleglejszych zakątkach kuli ziemskiej, inicjując
m.in. Światowy Dzień Walki z Trądem. Bł. Teresa z Kalkuty rozpoczynała zawsze swój dzień
od spotkania z Jezusem w Eucharystii, a później
wychodziła z róŜańcem w ręku na ulice, by spotkać Pana obecnego w cierpiących – w szczególności w tych „nie chcianych, nie kochanych, nie
leczonych”– i Mu słuŜyć. RównieŜ św. Anna
Schäffer z Mindelstetten potrafiła w sposób
przykładny łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa: „łoŜe boleści stało się dla niej
klasztorną celą, a cierpienie posługą misjonarską
(…). Umacniana przez codzienną Komunię św.,
stała się niestrudzoną orędowniczką w modlitwie

i odblaskiem miłości Boga dla wielu osób, szukających u niej rady” (homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 21 października 2012 r.). W Ewangelii wyróŜnia się postać Najświętszej Maryi Panny, która
idzie za cierpiącym Synem aŜ po najwyŜszą ofiarę na
Golgocie. Nie traci Ona nigdy nadziei na zwycięstwo
Boga nad złem, nad cierpieniem, nad śmiercią, i potrafi przyjąć w tym samym uścisku wiary i miłości
Syna BoŜego narodzonego w betlejemskiej grocie i
zmarłego na krzyŜu. Jej niezachwiana ufność w BoŜą
moc zostaje opromieniona przez zmartwychwstanie
Chrystusa, które daje cierpiącym nadzieję i nową
pewność bliskości i pocieszenia Pana.
5. Na koniec pragnę skierować wyrazy szczerej
wdzięczności i słowa zachęty do katolickich placówek
ochrony zdrowia i do samego społeczeństwa, do diecezji, do wspólnot chrześcijańskich, do rodzin zakonnych zaangaŜowanych w duszpasterstwo słuŜby
zdrowia, do stowarzyszeń pracowników słuŜby zdrowia i wolontariatu. Oby we wszystkich wzrastała
świadomość, Ŝe „przyjmując z miłością i wielkodusznie kaŜde ludzkie Ŝycie, zwłaszcza wtedy, gdy jest
ono wątłe lub chore, Kościół realizuje zasadniczy
wymiar swego posłannictwa” (Jan Paweł II, posynodalna adhort. apost. Christifideles laici, 38).
Zawierzam ten XXI Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej,
czczonej w Altötting, prosząc, aby zawsze towarzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim osobom
angaŜującym się w apostolat miłosierdzia stawać się
miłosiernymi samarytanami dla swych braci i sióstr
doświadczonych przez chorobę i cierpienie, i z serca
udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.
Watykan, 2 stycznia 2013 r.

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

PapieŜ Benedykt XVI

–

www.nspjraciborz.pl
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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

