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VII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (5,38-48)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, Ŝe
powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam:
Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, Ŝeby iść z nim
tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj
się od tego, kto chce poŜyczyć od ciebie. Słyszeliście, Ŝe powiedziano:
„Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca
waszego, który jest w niebie; poniewaŜ On sprawia, Ŝe słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
cóŜ za nagrodę mieć będziecie? CzyŜ i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóŜ
szczególnego czynicie? CzyŜ i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski”
Panie, kto jest moim bliźnim? – zapytał Jezusa
faryzeusz. W odpowiedzi Jezus opowiedział przypowieść o miłosiernym samarytaninie (zob. Łk
10,30-35). Jest to historia o wrogo nastawionych
ludziach, historia o prawdziwej miłości braterskiej.
Czytając dzisiejszą ewangelię widzimy podobne
podejście Jezusa do relacji międzyludzkich.
Zdaję sobie sprawę, Ŝe dzisiejsze słowo moŜe
niejedną osobę zaboleć. Wielu nosi w sercu ból i
Ŝal, a moŜe i nawet i nienawiść do kogoś. Dzisiejsza ewangelia nie naleŜy do łatwych, bo zachęca do
cięŜkiej walki z samym sobą, bo są w nas dwa
prawa: BoŜe i prawo ciała. O wiele łatwiej przychodzi nam wybrać prawo cielesne (zob. Rz 7,1423). Dlatego tak łatwo rodzi się w naszych sercach
grzech, nienawiść czy złość, a tak trudno nam przebaczyć. Przebaczyć to nie tyle zapomnieć wyrządzone złe, lecz odnieść się do drugiego z szacunkiem, mimo wyrządzonej krzywdy.
W ewangelii Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy z miłością podchodzili do tych, którzy nas
krzywdzą, abyśmy modlili się za naszych nieprzyjaciół. Na pierwszy rzut oka, wydawać się moŜe, Ŝe
chrześcijanin, to takie „popychadło”, które godzi

się na wszystko. Nic bardziej mylnego. Postawa
chrześcijańska, o której wspomina dzisiaj Jezus jest
bardzo heroiczna, wymagająca wielkiej odwagi.
Postawa ta, zachęca nas do patrzenia na innych i
ocenienia ich tak, jak byśmy chcieli, by nas oceniano. KaŜdy z nas nosi swoje Ŝyciowe doświadczenie. JeŜeli zatem ktoś nie jest nauczony miłości, to
jak moŜe kochać? Pomocą w refleksji mogą być
słowa Jezusa z początku kazania na górze: „niech
świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie” (Mt 5, 16), czy teŜ słowa św. Pawła,
aby zło dobrem zwycięŜać oraz złem za zło nie
odpłacać (por. Rz 12, 17-21).
ZwycięŜy cywilizacja śmierci, czy cywilizacja
miłości? Tak długo jak będziemy w sobie pielęgnować nienawiść i nie będziemy próbowali zrozumieć drugiego człowieka, tak długo na świecie,
w naszych domach będzie panowała niezgoda.
Panie Jezu, który na krzyŜu dałeś lekcję przebaczenia, wlej w moje serce odwagę by przebaczyć.
Przemień moje serce, abym umiał kochać tych,
którzy mnie skrzywdzili. Amen
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Poniedziałek – 24 lutego 2014
Mk 9,14-29
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † brata Bolesława Magierę w 5. r. śmierci oraz za †† rodziców
700
Za † mamę GraŜynę Lubacz w 14. rocznicę śmierci
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę, Nikodema Bobryk, syna Andrzeja Grabowskiego,
teściów Agnieszkę, Eryka Grabowskich, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji Katarzyny i Bartłomieja w 1. rocznicę ślubu o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w
całej rodzinie oraz o zdrowie w rodzinie Walitko i Omieciński
Wtorek – 25 lutego 2014
Mk 9,30-37
630
Z okazji 75. rocznicy urodzin ElŜbiety prosząc o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
800
W języku niemieckim: Für Eltern und Großeltern Brigitte und Heinz als Anlass des Hochzeitsjubiläums um weitere Gesundheit, Kraft und Gottes reichsten Segen
900
Za † Aleksa Kwaśnicę w 12. r. śmierci i za †† rodziców Martę i Józefa oraz siostrę Wandę
Za †† rodziców Helenę i Jana oraz ojca Teodora i brata Jerzego
1800
Środa – 26 lutego 2014
Mk 9,38-40
630
Za † Ŝonę Jadwigę, †† rodziców z obu stron, ciotkę Stefanię i szwagra Jana
Za † Antoninę oraz za †† z rodziny Urban, Stryjewski, Zapart, Pałka i za dusze w czyśćcu cierpiące
700
1800 1. Za † matkę Marię w dniu jej urodzin, †† ojca Pawła, dwóch braci Jerzego i Huberta i za †† z
pokrewieństwa
2. W intencji Szymona w 2. rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo oraz
opiekę Matki BoŜej i Anioła StróŜa
Czwartek – 27 lutego 2014
Mk 9,41-50
630
Za † mamę Stefanię Drab w 4. rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława, siostrę Irenę, szwagra
Alfreda, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
700
O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Spowiedź dla dzieci
1630
1800 1. Za † Ludwikę Nowakowską w 5. rocznicę śmierci oraz za †† ojca Czesława, Jana Kampika,
dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny
2. Za † Mieczysława w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
Film o tematyce rodzinnej pt. „Ognioodporni” z modlitwą za rodziny
Piątek – 28 lutego 2014
Mk 10,1-12
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Henryka Kozę w 2. rocznicę śmierci o dar nieba oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące (od kolegów i koleŜanek z biura)
Do BoŜej Opatrzności w intencji Ewy z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
900
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Za † Ŝonę ElŜbietę Cieślik w 2. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo z obu stron
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Piotra Raczka (w 30. dzień), za † Annę Bach (w 30.
dzień), za † Jerzego Babilasa (w 30. dzień), za † Alinę Damasiewicz (w 30. dzień), za † ciocię
Barbarę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo, za † męŜa Jana Jałochę w 4.
rocznicę śmierci, za † Annę Kaniuch (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Piotra
Piłkę i Anielę Piłka (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Waryńskiego), za † mamę Helenę Krzeszewską o zbawienie duszy
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
I Sobota miesiąca – 1 marca 2014
Mk 10,13-16
630
Za † matkę Helenę Chmel, †† ojca Ryszarda, brata Ditera oraz pokrewieństwo
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1130
Ślub: Michaela Mika – Patryk Lechowicz
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † ojca Alojzego, teściów Augustyna i Józefę, †† z rodziny Marcinkowskich, Stanisława Gronowicza, Adama i Barbarę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† ojca Alojzego, rodziców Wacława i Stanisławę, Renatę Krzikalla, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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VIII Niedziela zwykła – 2 marca 2014
Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
700
Do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Heleny z okazji
urodzin i dla syna Grzegorza z okazji urodzin oraz dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W języku łacińskim W intencji Parafian
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Helenę
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Daniel Mazurek, Jan Zdzisław
Śliwa
RóŜaniec za niewierzących oraz za młode pokolenie (Rycerstwo Niepokalanej)
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† Leonię i Józefa, Marię i Konstantego Kąkol oraz za † Zdzisława Ćwikłę
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przeŜywających trudności
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Dzisiaj równieŜ spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii
Świętej z poświęceniem świec w kościele o godz. 1600. We wtorek przymiarki dla dzieci, które pragną
zamówić stroje komunijne: o godz. 1700 dla chłopców, o 1800 dla dziewczyn. W tym tygodniu nie będzie spotkań z salkach.
W poniedziałek o 1900 próba scholi; o 1700 próba chóru.
KIK zaprasza w poniedziałek do par. św. Mikołaja na godz. 1840 na spotkanie ze Starostą i dyrektorem
szpitala nt. aktualnej sytuacji raciborskiego szpitala.
We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630.
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej w kontekście Roku Rodziny wyświetlony będzie film
„Ognioodporni” („Fireproof”). Film, połączony z modlitwą za rodziny ukazuje próbę ratowania rozpadającego się małŜeństwa. Gorąco polecamy i zapraszamy wszystkich, szczególnie rodziny, małŜonków, młodzieŜ.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600.
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca; o godz. 700 Msza Święta w intencji Członków
śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana tajemnic oraz RóŜaniec. Okazja do spowiedzi w sobotę
od godz. 1600.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Odwiedziny chorych (ze względu na dzień skupienia dla księŜy) będą w drugą sobotę marca, a więc 8
marca. Prosimy o przekazanie zainteresowanym. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. RównieŜ w
kwietniu odwiedziny będą bliŜej świąt, równieŜ w drugą sobotę miesiąca.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
W przyszłą niedzielę, 2 marca o 1700 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.
Przypominamy o planowanej na koniec maja pielgrzymce do Gruzji. Zapisy w kancelarii.
W Nysie w przyszłym tygodniu odbędą się rekolekcje dla członków Bractwa św. Józefa, natomiast
w Opolu w Seminarium w dniach 14-16 marca rekolekcje powołaniowe.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę gościć będziemy ks. Roberta, który wygłosi kazania, a jako student KUL-u jest proszony po wsparcie dla tej uczelni. Stąd przed kościołem będzie zbiórka na KUL.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za ofiary złoŜone w miniona niedzielę na ogrzewanie. Zebrano kwotę 5150 zł.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Aleksandra Grochowska-Sztuka, lat 63, zam. w Bieńkowicach
 Manfred Czekała, lat 75, zam. na ul. Wczasowej 12
 Julianna Węgrzyn, lat 80, zam. na ul. Łąkowej 4b
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Fireproof
czyli ognioodporny
Co prawda bohater filmu, będąc straŜakiem, mówi, Ŝe jego
małŜeństwo nie jest ognioodporne, ale zna teŜ zasadę Ŝycia
zawodowego: „nigdy nie opuszczaj swego partnera”.
Mamy moŜe nieco nietypowe zaproszenie: zaproszenie do
kościoła na film. Będzie to jednak film, który potrafi poruszyć serce, a z drugiej strony ma się przerodzić w modlitwę
w intencji małŜeństw, zwłaszcza tych, których się pali...
Zapraszamy wszystkich w czwartek po wieczornej
Eucharystii.
Kilka słów dla zachęty. Bohaterami filmu są Caleb i Catherine, małŜeństwo, które przechodzi powaŜny
kryzys. Po jednej z kłótni, postanawiają się rozwieść. Kiedy o sytuacji dowiaduje się ojciec Caleba, spotyka się z nim i prosi go, aby postarał się uratować swój związek, stosując się przez 40 dni do zasad z ksiąŜki, którą mu w trakcie spotkania podarował.
Kaleb Holt Ŝyje według porzekadła starego straŜaka: nigdy nie porzucaj twojego partnera. Wewnątrz
płonących budynków to jego naturalny instynkt. W stygnącym Ŝarze jego małŜeństwa, to jest juŜ całkiem
inna historia. Przez dziesięciolecie małŜeństwa, Caleb i Catherine Holt oddalili się na tyle, Ŝe gotowi są, by
dalej Ŝyć bez siebie. PoniewaŜ juŜ przygotowują się do postępowania rozwodowego, ojciec Caleba prosi
swojego syna, by spróbował podjąć eksperyment: Wyzwanie miłosne. Caleb ufający, Ŝe „Wyzwanie miłosne” nie ma nic wspólnego z jego „odrodzonymi w wierze” rodzicami, podejmuje próbę. Ale czy moŜe
próbować pokochać swoją Ŝonę, podczas gdy odrzuca się moŜliwość miłości Boga? Czy będzie zdolny
ciągle okazywać miłość osobie, która juŜ ma dosyć jego uczucia? Czy teŜ jest to kolejne małŜeństwo, które
musi „pójść z dymem”?
Obok filmu polecamy realne spotkania z tymi, który
przeŜywają kryzysy w małŜeństwie. Wspólnie jest
łatwiej. Istnieje Wspólnota
trudnych małŜeństw „Sychar”. Więcej informacji,
świadectw na stronie tej
wspólnoty www.sychar.org

Niedziela po 2030
DMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi
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.

