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V Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (1, 29 – 39)
„Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leŜała w
gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł
ją ująwszy za rękę, tak iŜ gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi.
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, poniewaŜ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim
Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich:
Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I
chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.”

D

laczego Jezus wstąpił do domu Piotra? Wydaje mi się, Ŝe dlatego, aby się poŜywić, na co
teŜ wskazał Ewangelista mówiąc: „a ona im usługiwała”. Wstępował bowiem do uczniów, jak do
Mateusza po powołaniu go, zaszczycając ich, a
zarazem podnosząc ich gorliwość. Ty zaś zwróć
uwagę na poszanowanie, jakie okazał Mu Piotr.
Mając bowiem w domu chorą teściową, i to z wysoką gorączką, nie nalegał na Niego, aby wszedł do
jego domu, ale czekał, aby dokończył nauczania i
uleczył innych, a dopiero wtedy, gdy doń wstąpił,
poprosił Go. Tak juŜ od początku uczył się dobro
innych nad swoje własne przedkładać... Pomyśl,
jakimi były domy owych rybaków; Jezus jednak
nie gardzi chatkami biednych, wstępuje do nich,
pouczając nas wszystkich, byśmy odrzucili ludzką
pychę. Czasem tylko słowami uzdrawia, innym
razem i rękę wyciąga, czasem znowu czyni i jedno i
drugie uwidaczniając swoje leczenie. Nie chciał
bowiem czynić cudów w sposób zadziwiający, lecz
uwaŜał za stosowne jeszcze ukrywać się przed
uczniami, aby oni z wielkiej radości wszystkiego
nie rozgłosili, jak to miało miejsce, gdy wstąpił na
górę (w czasie Przemienienia), kiedy to uznał za

rzecz wskazaną przykazać im, aby nikomu o niczym nie mówili. Dotknąwszy się więc ciała nie
tylko ugasił gorączkę, ale takŜe zupełnie przywrócił
zdrowie. A poniewaŜ choroba nie była lekka, przez
sposób uleczenia pokazał moc, czego by sztuka
lekarska nie dokazała. Wiecie przecieŜ, Ŝe po
opuszczeniu gorączki chorzy potrzebują jeszcze
długiego czasu, aby powrócić do pierwotnego
zdrowia. Ale wtedy wszystko stało się naraz. I to
nie tylko tu, ale takŜe na morzu. Tam bowiem nie
tylko wiatry i burze uśmierzył, ale takŜe powstrzymał poruszenie fal,co było rzeczą nadzwyczajną, bo
jeśli nawet burza ustanie, fale są poruszone jeszcze
długi czas. Ale nie tak jest u Chrystusa. Wszystko
od razu ustało, co takŜe i na niewieście się spełniło.
Dlatego Ewangelista opowiadając to, powiedział:
„A ona im usługiwała”, co świadczyło zarówno o
mocy Chrystusa, jak i o uczuciu niewiasty okazanemu Chrystusowi. Prócz tego moŜna w tym widzieć takŜe i co innego, a mianowicie, Ŝe Chrystus
jednych uzdrawia dla wiary innych – tu inni Go
prosili.
św. Jan Chryzostom (zm. 407 r.)

2

Źródło - gazetka

Poniedziałek – 9 lutego 2015
Mk 6,53-56
630
Za †† Stanisławę Słomian, męŜa, syna i córkę
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza Błoch w 12. rocznicę śmierci, †† córkę Anielę,
rodziców Ignacego i Anielę Błoch oraz siostrę Olimpię Waliszczak
Wtorek – 10 lutego 2015 – św. Scholastyki, dziewicy
Mk 7,1-13
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pawła i Annę Gogolin, rodzeństwo Gogolin i Rostek,
dziadków i pokrewieństwo z obu stron, brata i bratową Gogolin oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Za †† mamę Elfrydę Gawlik i Edmunda Śrót, rodziców Śrót i Graf, Gertrudę Cyron
Środa – 11 lutego 2015 – NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego
Mk 7,14-23
630
Dziękczynna w intencji Kingi z okazji 55. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900
W intencji starszych i chorych Parafian
1800
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego z okazji 81.
urodzin Stanisława
Czwartek – 12 lutego 2015
Mk 7,24-30
630
Za † Jacka Kwok w 5. rocznicę śmierci i za †† z rodziny
1800
W intencji Wojciecha z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Piątek – 13 lutego 2015
Mk 7,31-37
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę, mamę i babcię Barbarę Wojacką w rocznicę śmierci
1800
Za † siostrę Sylwię ŚwiŜewską w 20. rocznicę śmierci i † siostrzeńca Krzysztofa
Sobota – 14 lutego 2015 – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy
Łk 10,1-9
630
Za †† siostrę Marię Grech, rodziców Rozalię i Mirosława, †† z rodzin Grech i Strzelczyk
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: Za †† Marię Janiszewską, jej rodziców Piotra i Antoninę Soś, Jana i Ludwikę Bezpalków
1930
Wieczór Uwielbienia
VI Niedziela zwykła – 15 lutego 2015
Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuczki Natalii w 15. rocznicę urodzin i wnuczki Asi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców i całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z okazji rocznicy ślubu Barbary i Jana z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Bolesławę Dydyńską w 1. rocznicę śmierci
1200
Za †† rodziców Józefa i Marię Król, szwagra Franciszka oraz Urszulę
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory Eucharystyczne – zakończenie Adoracji
1800
Msza święta zbiorowa za zmarłych : za † Kurta Kreis (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10),
za † Ninę Kurkulonis (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za † Tomasza Klimas (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za †† Marię i Dominika Gronowicz, za † syna Grzegorza w 17.
rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa, za † Stanisławę Rogalską (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za † Janinę Rolnik (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Marka Maryszczaka (od koleŜanek i kolegów z Zakładu ZPC „Mieszko”), do Miłosierdzia BoŜego za †
męŜa Antoniego Jabłonka w 14. rocznicę śmierci, † matkę Władysławę i dusze w czyśćcu
cierpiące, za † Jadwigę Przybyła (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za † Wandę Szewczyk
(od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za † Czesławę Furtak (w 30. dzień), za † Agnieszkę
Porwoł (w 30. dzień, od RóŜ RóŜańcowych), za † Grzegorza Kubala (w 30. dzień, od sąsiadów
z ulicy Katowickiej 9), za † Annę Fluder (w 30. dzień) oraz † Cyryla Fluder, szwagra Zbigniewa Oszek i mamę Barbarę Aksamit, za † Klausa Klamt (w 30. dzień), za † Ŝonę Renate
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Kupczyk w 1. rocznicę śmierci; za †† Łukasza Leksza w 22. rocznicę śmierci, syna Czesława
w 2. rocznicę śmierci, dziadków z rodziny Leksza i Opic, †† ciocie i wujków i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na Ukrainie
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Przypominamy, Ŝe w okresie ferii nie ma Mszy Świętej o godz. 700.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
W środę, 11 lutego przypada wspomnienie NMP z Lourdes, a zarazem Dzień chorych. Zapraszamy
wszystkich starszych Parafian na Mszę Świętą na godz. 900. Prosimy teŜ innych o pomoc w dotarciu do
kościoła. Tego dnia będzie teŜ udzielany sakrament chorych. Osoby, które pragną przyjąć ten sakrament prosimy, aby na kartkach zapisali zwoje imię i nazwisko w celu wpisania do księgi chorych.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W sobotę o 1930 zapraszamy na Wieczór Uwielbienia.
W przyszłą niedzielę po Mszach Adoracja Najświętszego Sakramentu, natomiast o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
Przypominamy, Ŝe najbliŜsze nauki przedmałŜeńskie rozpoczną się w poniedziałek 16 lutego.
Przypominamy o planowanej na dni 14-21 maja pielgrzymce śladami św. Pawła do Grecji.
Przed kościołem moŜna nabyć specjalny numer gazety „Chrystus i Ty” poświęcony uzaleŜnieniom.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby. Za tydzień gościć będziemy siostry Franciszkanki św. Klary z Krakowa. Przed
kościołem będzie moŜliwość wsparcia
dzieł, które prowadzą.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace
przy kościele składamy serdeczne „Bóg
zapłać”. Dziękujemy zwłaszcza za prace dzięki którym uporządkowano dekoracje boŜonarodzeniowe. Natomiast
mama Justyny dla której zorganizowano koncert charytatywny dziękuje za
obecność i złoŜone ofiary. Dziękujemy
takŜe sponsorom koncertu chórów: oddziałowi NSZZ Solidarność z RAFAKO oraz Aptece pod RóŜami.

Wśród wielu spraw społecznych Ŝywo dyskutowanych naleŜy tzw. Konwencja w sprawie przemocy wobec
kobiet. Temat bez wątpienia waŜny. Ocena przemocy musi być jednoznaczna – przemoc jest ewidentnym
złem. Jednak sama Konwencja nie niesie oceny problemu. Niestety nie pomaga w walce z przemocą,
gdyŜ nietrafnie upatruje źródła tego nieszczęścia. Pod pretekstem rozwiązywania problemów jest raczej
próbą wprowadzenia nowego sposobu myślenia o rolach społecznych męŜczyzny i kobiety. Warto śledzić
tę kwestię. Episkopat Polski zabrał w tej sprawie głos.
Warszawa, 4 lutego 2015 r.
Stanowisko Rady ds. Rodziny KEP
Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO)
rodzi liczne kontrowersje i dyskusję, do których Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
pragnie się ustosunkować.
Przemoc wobec kobiet, ale takŜe wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych czy wobec męŜczyzn, jest zjawiskiem społecznym, wymagającym przeciwdziałania na wielu polach, począwszy od edukacji
- po skuteczne zapobieganie i pomoc jej ofiarom. Kościół podejmuje te zagadnienia, starając się, aby relacje
pomiędzy ludźmi były oparte na Ŝyczliwości i wzajemnym szacunku oraz uwzględniały autentyczne dobro
drugiej osoby. Temu słuŜy głoszenie Ewangelii, a takŜe m.in. praca poradnictwa rodzinnego
w przygotowaniu małŜonków do zawarcia związku małŜeńskiego, terapia rodzinna oraz działania wielu organizacji i ruchów katolickich, uwzględniających problem agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich.
Niestety, Konwencja CAHVIO nie jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje
jej tytuł, ale na wprowadzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej. Polega ona na redefinicji pojęcia płci
jako zmiennego zjawiska społecznego, a nie biologicznego, oraz bezzasadnym obarczaniu odpowiedzial-
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nością za przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są małŜeństwo i rodzina. Podobnie traktowana jest
tradycja i dorobek cywilizacyjny.
W zakresie przeciwdziałania przemocy konwencja nie dodaje Ŝadnych nowych rozwiązań do juŜ istniejących w polskim prawie i praktyce społecznej. Nie podejmuje walki z autentycznymi problemami, jakie
sprzyjają przemocy we wzajemnych relacjach międzyludzkich. Nie zamierza zwalczać zjawiska przemocy
w mediach czy pornografii uprzedmiotawiającej kobiety. Nie podejmuje kwestii naduŜywania alkoholu czy
narkotyków. Nie chroni teŜ przed skrajną formą przemocy wobec poczętych dzieci, jaką jest aborcja.
Zasadniczy niepokój budzi ukierunkowanie konwencji na walkę ze wspólnotami chronionymi przez
Konstytucję RP - małŜeństwem i rodziną, tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym, które są traktowane, jako
zagroŜenie. Wnosi ona zobowiązanie państwa do edukacji dzieci i młodzieŜy na kaŜdym poziomie wiekowym w zakresie tzw. „niestereotypowych ról płci”, nie uwzględniając w tej kwestii ani zdania rodziców,
ani polskiego dorobku w zakresie przedmiotu przygotowanie do Ŝycia w rodzinie, ani stanowiska Kościoła.
Konwencja definiuje dyskryminację w sposób ideologiczny, co pozwala naruszać powszechnie uznane
zasady prawa, w tym równość wobec prawa. Narusza prawo Polski do decydowania w sprawach wyznania,
etyki, Ŝycia rodzinnego. Pozwala formułować zalecenia i egzekwować je, nawet jeŜeli są niezgodne
z zapisami Konstytucji RP.
Analiza konwencji wskazuje, Ŝe przy jej pomocy usiłuje się stworzyć nowy ład społeczny, w którym
rodzina i tradycja będą zmarginalizowane, a państwo otrzyma instrumenty głębokiej kontroli nad nimi.
Nieład ten sprzeczny jest z autonomią rodzin oraz ogranicza wolność obywateli.
Konwencja CAHVIO nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale słuŜy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej. Z tego powodu nie moŜe być akceptowana.
Rada ds. Rodziny wyraŜa uznanie dla działań wielu osób i organizacji pozarządowych, w tym szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które ukazują zagroŜenia wynikające z ratyfikacji tej konwencji.
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP Bp Jan Wątroba

Czy istnieje pomoc, która nic nie kosztuje?
Owszem jest to moŜliwe jeśli zadecyduje się przy wypisywaniu formularza PIT na jaki cel ma pójść 1%
podatku. Taka pomoc nie kosztuje nic, bo w najmniejszym stopniu nie zmieni to naszych rozliczeń. Wyjścia są dwa: albo podatnik nie podejmie decyzji i wtedy państwo zagospodaruje te pieniądze, albo wpisze
się 10 cyfr, co nie kosztuje wiele, a 1% naszego podatku trafia przez odpowiednie fundacje ma pomoc
konkretnym osobom, czy instytucjom. Wystarczy wpisać numer tzw. KRS w 131 rubrykę PIT 37 (w przypadku pracowników) a następnie w informacjach uzupełniających imię i nazwisko osoby, której chcemy
pomóc. PoniŜej przykład wypełnionego PIT.
Oto komu moŜemy pomóc:
• Eliasz, lat 13, mieszka na terenie naszej parafii; pomoc potrzebna na rehabilitację, która nie jest
refundowana przez NFZ. KRS 0000037904 informacja uzupełniająca 22405 Heflinger Eliasz
• Oskar, który choruje na autyzm, pomoc potrzebna na terapię. KRS 0000037904 informacja
uzupełniająca 26151 Oskar Sławek (Uwaga numer KRS jest ten sam, gdyŜ pomoc jest udzielana
przez tę samą fundację „ZdąŜyć z pomocą”.
• Diecezjalna Fundacja Ochrony śycia w Opolu, która prowadzi Dom Matki i Dziecka, Ośrodek
Adopcyjny, Diecezjalną Poradnię Rodzinną. KRS 0000016304 (firma rozliczając rok podatkowy,
moŜe przekazać 10% kwoty dochodu na rzecz DFOZ)
• Caritas Diecezji Opolskiej. Zakup łóŜek sterowanych pilotem. KRS 0000290982
• Fundacja Nasza Przyszłość (Radio Maryja) KRS 0000091141
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