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VI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (5,17-37) 
 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, Ŝe przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bo-
wiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani 
jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aŜ się wszystko spełni. Ktokolwiek więc 
zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten 
będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypeł-
niać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wa-
sza sprawiedliwość nie będzie większa niŜ uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, Ŝe powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by 
się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: KaŜdy, kto się gniewa na swego brata, 
podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bez-
boŜniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, 
Ŝe brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki 
jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 
więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aŜ zwrócisz ostatni grosz.” 
 

Prawo ustanowione przez ludzi moŜna i trzeba 
nieustannie doskonalić. Tego wymaga Ŝycie. Inaczej 
jest z prawem Boga. Ono jest doskonałe, doskonal-
sze od grzesznego człowieka i dlatego nie moŜna go 
zmieniać, trzeba je wypełnić. Tymczasem wielu 
ludzi, traktując Prawo Boga identycznie jak prawo 
ludzkie, chce je zmieniać, chce je dostosowywać do 
swoich moŜliwości. Wielu sądzi, Ŝe jeśli prawo 
będzie łaskawe dla łamiących je, to Ŝycie będzie 
łatwiejsze. Wielki błąd. Usuwanie prawa lub zno-
szenie sankcji prawnych jest drogą wiodącą ku 
upadkowi człowieka. 

Jeśli będzie wolno kłamać, to na ziemi wszyscy 
staną się kłamcami, jeśli będzie wolno kraść, wszy-
scy będą złodziejami, jeśli będzie wolno zabijać, 
wszyscy będą mordercami, jeśli będzie wolno cu-
dzołoŜyć, wszyscy będą cudzołoŜnikami. śycie 
zamieni się w piekło. Boskie Prawo pomaga dosko-
nalić serce człowieka i normować w duchu pokoju 
Ŝycie w społeczności. Im więcej szacunku dla tego 
Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi i we 
wspólnotach, jakie oni tworzą. 

Jedyna droga prawdziwego Ŝycia to droga do-
brego poznania BoŜego Prawa i moŜliwie doskona-
łego jego wypełnienia. Im wcześniej człowiek to 
zrozumie, tym prostsze staje się jego Ŝycie. Znika 
wówczas bunt wobec Prawa. Nie jest ono bowiem 
przeszkodą, lecz pomocą, nie zniewala, lecz otwiera 
perspektywę wolności. Człowiek, który zna wartość 
prawa, kaŜde jego naruszenie chce moŜliwie szybko 
naprawić, wiedząc, Ŝe to jedynie słuszne działanie. 
Wierne zachowanie BoŜego Prawa wypełnia czło-
wieka pokojem nieznanym dla świata. Radość ducha 
promieniuje na innych. 

Jezus jasno oświadczył: „Nie sądźcie, Ŝe przy-
szedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przysze-
dłem znieść, ale wypełnić”. Jeśli Jezus, Syn Boga, 
nie zamierza znosić Prawa, to tym bardziej nie moŜe 
tego uczynić nikt inny na ziemi. 

NaleŜy moŜliwie szybko odbudować szacunek 
dla BoŜego Prawa, by nie traktować go, jak prawo 
ludzkie. BoŜe Prawo jest święte i niezmienne, jest 
niezawodnym punktem oparcia dla kaŜdego, kto 
chce Ŝycie wygrać.                              x ES
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Poniedziałek – 17 lutego 2014        Mk 8,11-13 
   630   Za †† Annę i Józefa Franica, rodziców Pacharzyna i Dribczak, siostry i brata 
   700   Za †† dziadków Józefa i Adolfinę i ich †† dzieci 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława Rydzaka w 3. rocznicę śmierci 
   2. Za †† siostrę Marię Grech, rodziców Rozalię i Mirosława, †† z rodzin Grech, Strzelczyk 
Wtorek – 18 lutego 2014        Mk 8,14-21 
   630   Za † Ryszarda Cesarza, †† Michalinę i Józefa Nicpoń 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für †† Eltern Anna und Nikolaus Horny, †† 

Geschwister Georg, Hubert, Margarete, Schwägerinen Alicja und Marta, Schwager Alois und 
alle †† aus der Verwandschaft 

   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Marię Lenert, teściów Jana i Stefanię Klima, 
†† pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

 1800 1. Za † męŜa Jana Kulę w rocznicę urodzin 
   2. wolna intencja 
Środa – 19 lutego 2014         Mk 8,22-26 
   630   W intencji córek, zięciów, wnuków o zdrowie, opiekę Matki Boskiej i BoŜe błogosławieństwo 
   700   Za †† Annę i Antoniego Juretzki 
 1800 1. W intencji Marka w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† brata Czesława Daraszkiewicza, męŜa Kazimierza Pisanko w 2. 

rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Urszulę, braci Michała, Zenona, Macieja i Alfonsa, bratan-
ka Czesława i szwagra Józefa, dziadków i babcie z obu stron 

Czwartek – 20 lutego 2014        Mk 8,27-33 
   630   Za †† rodziców Jerzego i Zofię Koza, brata Hermana, ciocię Marię i wszystkich †† z rodziny 
   700   Za †† rodziców Marię i Romana Czerniawskich w 6. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Pawła i Gertrudę Adamiec, teściów Jerzego i Hildegardę Suchanek, 

za †† z pokrewieństwa 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Emilię i Bronisława Jeremicz, siostrę Sabinę, †† z 

rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Barbarę Rudzką (w 30. dzień) 
Piątek – 21 lutego 2014         Mk 8,34-9,1 
   630   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w 

rodzinie oraz za †† z rodziny Pochwała, Prusinowskich, Bańkowskich 
   900   O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz opiekę Matki BoŜej dla Zofii, dzieci i ich rodzin 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Franciszka Zubera z okazji 75. rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † mamę Annę Basiuk w 1. rocznicę śmierci oraz za † męŜa Grzegorza Kurzywilka, †† z 

obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa oraz spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami MłodzieŜy 
Sobota – 22 lutego 2014 – Katedry św. Piotra Apostoła    Mt 16,13-19 
   630   Za †† Sabinę, Jadwigę, Marię, Zdzisławę, Lidię i BoŜenę 
   700   Za †† rodziców Klarę i Antoniego, Gertrudę i Józefa, rodzeństwo, dziadków z obu stron, ciot-

ki, wujków, poległych i zaginionych na wojnie oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800 1. Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka i wszystkich †† z rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności w int. Gerarda z ok. 55. r. urodzin oraz córki Michaeli w rocznicę urodzin 

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1900   Czuwanie dla dorosłych: konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi 
VII Niedziela zwykła – 23 lutego 2014  Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 
   700    Za †† babcię Franciszkę i dziadka Kazimierza 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
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   900    Za † syna Zbigniewa StęŜowskiego w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
 1030  1. W intencji rocznych dzieci: Adam Nieckarz, Joanna Maria Joszko, Michał Wojciech Sater-

nus, Kinga Kosteczka, Aleksandra Wardalińska, Mateusz Jaszczyk 
   2. Za † Alojzego Ryszka w 10. rocznicę śmierci oraz za † matkę ElŜbietę Bugla w 14. rocznicę 

śmierci i wszystkich †† z rodziny 
 1200 1. Z okazji urodzin Klary Radeckiej oraz siostry Anieli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
   2. W intencji Sonii Blana w 18. rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha 

Świętego 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do BoŜej Opatrzności w intencji ElŜbiety i Jerzego z okazji 35. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojca Świętego oraz przygotowań do Światowego Dnia MłodzieŜy 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi; o 1700 próba chóru. 
• We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu odbędą się spotkania w salkach dla dzieci przygo-

towujących się do I spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W czwartek o 1730 modlitwa RóŜańcowa, po wieczornej Mszy spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. Po Mszy Świętej spotkanie formacyjne 

przed Światowymi Dniami MłodzieŜy. 
• W nadchodzącym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmo-

wania z klas I i II gimnazjum. Listy są wywieszone w gablotce. Prosimy o zapoznanie się z godzina-
mi, gdyŜ niektóre pory spotkań uległy zmianie. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę święto Katedry św. piotra i okazja do modlitwy za Ojca Świętego. 
• W sobotę po Mszy wieczornej kolejne w Roku Rodziny czuwanie dla dorosłych: konferencja, Ado-

racja i okazja do spowiedzi. 
• Od najbliŜszej soboty rozpocznie się cykl spotkań przygotowujących osoby dorosłe do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Spotkania będą się odbywały w naszym domu katechetycznym w soboty 
o 1900. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W dniach 20-27 maja bieŜącego roku organizujemy parafialną pielgrzymkę do Gruzji.  Wyjazd 

będzie miał charakter religijny jak równieŜ kulturowy i krajoznawczy. Zachęcamy do udziału, zwłasz-
cza Ŝe jest to wyjazd pionierski w skali całej Polski – dotąd nikt jeszcze takiej pielgrzymki nie zorga-
nizował. Ilość miejsc jest ograniczona – tylko 30 osób.  

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; przed kościołem dodatkowa zbiórka 
na ogrzewanie. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

W minionym tygodniu odszedł – odeszła – odeszli do Pana: 
� Anna Kaniuch, lat 82, zam. na ul. Katowickiej 15 
� Bolesława Dydyńska, lat 63, zam. na ul. Słowackiego 56 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Pielgrzymka do Gruzji  
20-27.05.2014 

(plan skrócony) 
1 dzień: - Zbiórka 19 maja o godz. 20.00 w 
parafii NSPJ Racibórz. Przejazd na lotnisko 

w Katowicach, przelot do Kutaisi . Śniadanie. Zwiedzanie zabytków Kutaisi, w tym katedry Bagrati 
(VIw., rekonstrukcja w XXw.), zespołu klasztornego Gelati (XII-XIII w.). Przejazd do kurortu Kobuleti  
nad Morzem Czarnym.  

2 dzień: - Śniadanie, wyjazd do Batumi, spacer po nadmorskim bulwarze z imponującą WieŜą Alfabetu. 
WzdłuŜ alei im. Marii i Lecha Kaczyńskich jedziemy dalej do Sarpi. PlaŜujemy przy samej granicy z 
Turcją. W drodze powrotnej twierdza rzymska w Gonio-Asparus (II w. p.n.e) gdzie według legendy po-
chowany jest Apostoł Maciej. Obiadokolacja w Batumi. Wieczorem koncert przy tańczących fontan-
nach. Nocleg w hotelu w Kobuleti.  

3 dzień - Jedziemy do Akhalcikhe, odwiedzamy miejscowość uzdrowiskową - Borjomi . Spacerujemy po 
Parku Zdrojowym (XX w.). Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu w Akhalcikhe. Dla chętnych 
spacer do odrestaurowanej cytadeli tureckiej Rabati z XII wieku.  

4 dzień (23.05.2014)- Śniadanie, jedziemy podziwiać ewenement budownictwa staroŜytnego, wydrąŜone 
w skałach do wysokości 1300 m n.p.m, miasto Vardzia (XII-XIII w). Po drodze twierdza Khertvisi (II-
XII w), gdzie według legendy dotarł Aleksander Macedoński. Jedziemy w kierunku Tbilisi.  

5 dzień - Wyjazd na zwiedzanie stolicy Gruzji: twierdza Narikala (VI-VIII w.),  cerkwie Anchiskhati (V-
VI w.), Metekhi (XIII w.) i Sioni (XI-XII w.), Łaźnia Orbeliani (XIX w.); pomnik Kartlis Deda - 
Matki Gruzji (XX w.). Tbiliska starówka: kościół ormiański, synagoga Ŝydowska i meczet muzułmań-
ski. Główna arteria Tbilisi - Aleją Rustaveli; pomnik św. Jerzego, siedziba ratusza miejskiego, gmach 
dawnego Parlamentu, opera w stylu mauretańskim, dawny pałac gubernatora Kaukazu, cerkiew 
Kashveti (XIX w.) oraz budynki teatru i filharmonii . 

6 dzień - Jedziemy w kierunku najstarszego regionu Gruzji, Kahetii: zespół klasztorny na półpustyni 
David Garedji (VI-XII w. freski z XI w) przy granicy z AzerbejdŜanem. Powrót do Tbilisi. Jedziemy 
na lokalny bazar wyrobów rękodzieła artystycznego i antyków zwany Suchym Mostem, zajrzymy 
równieŜ do największej (moŜe pomieścić 10 tyś. wiernych!) cerkwi na Kaukazie Cminta Sameba. 

7 dzień - Dawna stolica Iberii Kaukaskiej - Mtskhety (zabytki UNESCO);  Cerkiew Djvari (VI-VII w); 
katedra Sveti Cchoveli (XI w.), "gruziński Wawel" (według legendy śyd Eliasz, który był świadkiem 
męki pańskiej w Jerozolimie, przyniósł tutaj chiton Jezusa Chrystusa); klasztor Ŝeński Samtavro (IV w.) 
gdzie pochowani są władcy Gruzji, król Mirian i królowa Nana, którzy przyj ęli chrześcijaństwo w 
imieniu narodu w 337 roku. Zatrzymamy się równieŜ nad grobem Gabriela. śyjący w XX wieku mnich 
zasłynął jako uzdrowiciel i jasnowidz. Jego kult jest bardzo silny w Gruzji.  

8 dzień - Śniadanie (prowiant). Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. Przejazd do Raciborza. Zakończenie 
ok. godziny 10.00. 

Świadczenia: zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2-3 osobowych. Dodatkowe noclegi w noc przylotu 
i wylotu. WyŜywienie:  śniadania i obiadokolacje z daniami kuchni gruzińskiej i europejskiej. Trans-
port - przejazdy klimatyzowanym autobusem, opieka polskojęzycznego pilota-rezydenta, opieka, de-
gustacja wina, wejścia do wszystkich obiektów objętych opłatami i wiele innych atrakcji. Koszt: 600 
USD + 1100 PLN 

Zapisy w kancelarii lub u ks. Piotra 602 193 074 

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

 

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz 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 – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


