
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 4/2017 (672) 22 stycznia 2017 r. 
 

 

III Niedziela zwykła  
Ewangelia według św. Mateusza (4, 12 – 23) 
 

„Gdy Jezus posłyszał, Ŝe Jan został uwięziony, usunął się do 
Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad 
jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić 
słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga 
morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło 
wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo nie-
bieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego 
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A 
gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich teŜ powołał. A oni natychmiast 
zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych syna-
gogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.” 
 

astąpiło powołanie pierwszych uczniów, 
braci Szymona i Andrzeja, a potem innych 

dwóch braci, Jakuba i Jana, wszyscy oddawali się 
rybołówstwu. „A oni natychmiast zostawili łódź i 
ojca i poszli za Nim”. Z pewnością ulegli uroko-
wi tajemniczego światła, które emanowało z Je-
zusa i bezzwłocznie poszli za Nim, aby Jego 
światło rozjaśniło im drogę Ŝycia. Ale światło 
Jezusowe jest światłem, które jaśnieje dla 
wszystkich. Rzeczywiście, dał się On poznać 
swoim rodakom z Galilei, jak zaznacza Ewange-
lista, „nauczając w tamtejszych synagogach, gło-
sząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 
choroby i wszelkie słabości wśród ludu”. Jak się 
okazuje, Jego światło oświeca, a takŜe ogrzewa, 
poniewaŜ nie ogranicza się do rozjaśniania umy-
słów, lecz zapobiega takŜe potrzebom material-
nym: przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich (Dz 10, 38)... Czy równieŜ wy, Dro-
dzy Bracia i Siostry, idziecie za Chrystusem? 
Czy poznaliście Go naprawdę? Czy wiecie i je-

steście głęboko przekonani, Ŝe On jest światłem i 
zbawieniem naszym i wszystkich? Jest to pozna-
nie, które nie dokonuje się nagle; trzeba trudzić 
się w tym celu kaŜdego dnia, w konkretnych 
sytuacjach, w których kaŜdy z was się znajduje. 
MoŜna przynajmniej próbować wnosić to światło 
w swoje środowisko Ŝycia i pracy oraz pozwolić, 
aby ono oświeciło kaŜdą rzecz i w nim patrzeć na 
kaŜdą rzecz posługując się nią... Chrystus rze-
czywiście jest światłem i zbawieniem rodzin, 
małŜonków, młodzieŜy, dzieci, a potem takŜe 
wszystkich tych, którzy wykonują róŜne zawody; 
dla lekarzy, dla urzędników, dla robotników; 
kaŜda z tych kategorii, chociaŜ na róŜne sposoby, 
pełni słuŜbę dla innych, a z całości powstaje do-
brze uporządkowane i harmonijne społeczeństwo. 
Ale Ŝeby wszystko udawało się dobrze, bez tarć i 
konfliktów, trzeba, aby kaŜdy umiał powiedzieć 
do Pana z pokorą i pragnieniem: „Twoje słowo 
jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej 
ścieŜce” (Ps 119, 105).           św. Jana Pawła II 
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Sobota – 21 stycznia 2017 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy   Mk 3,20-21 
   630   Za † babcię Emilię Kurchan 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † Ŝonę Barbarę Rudzką w 3. rocznicę śmierci 
   2. Za †† rodziców Gertrudę i Karola Koza, Luizę i Alojzego Kadzimierz 
III Niedziela Zwykła  – 22 stycznia 2017   Iz 8,23-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
   700   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny i Jana z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1030   Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Teresy i Andrzeja z okazji 40. rocznicy ślubu z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę i błogosławieństwo w rodzinie 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Miro-

sławy i Mirosława Wojtanowicz z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo 
w rodzinie 

 1600   Kolędowanie dla Kamerunu (chór Bel Canto, chór Natanael i Przyjaciele, Vespere Cultus) 
 1730   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1800   Z okazji 18. rocznicy urodzin Bogusława o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i światło Du-

cha Świętego w dalszym Ŝyciu 
Poniedziałek – 23 stycznia 2017        Mk 3,22-30 
   630   Za †† rodziców Czesławę i Henryka, brata Mariana, bratową Jolantę 
 1800   Za † męŜa, ojca i dziadka Jana Skroban w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny 
Wtorek – 24 stycznia 2017 – św. Franciszka Salezego, bpa i doktora K-ła  Mk 3,31-35 
   630   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o uzdrowienie z grzechu Bogu wiadomemu 
 1800   Za † mamę Marię i całe pokrewieństwo 
Środa – 25 stycznia 2017 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła    Mk 16,15-18 
   630   Za † Antoniego Ściborskiego z okazji urodzin 
 1800   Za † Henryka Milera w rocznicę śmierci 
Czwartek – 26 stycznia 2017 – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa   Łk 10,1-9 
   630   Za † Zygmunta Noworytę 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji BoŜeny z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i zdro-
wie 

Piątek – 27 stycznia 2017 – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa    Mk 4,26-34 
   630   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o uzdrowienie z grzechu Bogu wiadomemu 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Do BoŜego Miłosierdzia za † męŜa i ojca Kazimierza w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców i 

rodzeństwo z obu stron, †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
Sobota – 28 stycznia 2017 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i doktora K-ła  Mk 4,35-41 
   630   Z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla Broni-

sławy z okazji 77. urodzin 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary Winkler z okazji 55. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie dla solenizantki i dla całej rodziny 
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IV Niedziela Zwykła – 29 stycznia 2017   So 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12 
   700   Za †† mamę Martę, ojca Franciszka, siostrę ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa w 4. rocznicę śmierci 
 1030   W intencji rocznych dzieci: Karol Wiśniewski, Tymon Stuchły, Juliana Wiktoria Stal-

mach, Nina Kolbusz, Stanisław Jan Urbaś 
 1200 1. W intencji rodziny Srokol o BoŜe błogosławieństwo i o szczęśliwe rozwiązanie dla Dominiki 
   2. Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę urodzin Mariana Tuzgier z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1645   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   NaboŜeństwo kolędowe z udziałem chóru par NSPJ 
 1800   Za † Dorotę Lewosińską i jej † dziecko (od całej rodziny i narzeczonego) 
 1900   Wieczór Filmowy ”Siła modlitwy” (w kaplicy pod kościołem)    
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1600 na 
Kolędowanie dla Kamerunu. Nie bę-
dzie naboŜeństwa, natomiast jeśli będzie 
czas to przed Mszą wieczorną RóŜań-
cowa. 

• Przypominamy, Ŝe w okresie ferii nie 
będzie Mszy Świętej o 900. 

• Do środy trwa tydzień modlitw o jed-
ność chrześcijan. 

• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego 
Miłosierdzia. 

• RównieŜ w piątek zapraszamy na godz. 1930 na kolejny Wieczór z Modlitwą Uwielbienia. Za-
chęcamy do licznego udziału. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę o 1715 naboŜeństwo kolędowe z udziałem chóru męskiego. 
• We współpracy z Dystrybucją Katolicką pragniemy prezentować raz w miesiącu jakiś wartościo-

wy film. Pokazy będą się odbywały w kaplicy pod kościołem w ostatnie niedziele miesiąca o 
godz. 1900. Pierwszy taki darmowy pokaz będzie w niedzielę 29 stycznia. PokaŜemy film „Siła 
modlitwy” . Jest to kolejna produkcja autorów filmów ”OdwaŜni” i „Próba ogniowa”. 

• W przyszłą niedzielę będą rozprowadzane gromnice, które zostaną poświęcone 2 lutego w święto 
Ofiarowania Pańskiego. 

• W dniach od 17 do 19 lutego w Miedonii odbędą się dni skupienia dla koordynatorów, opiekunów 
kręgów oraz członków Apostolatu Pielgrzymującej Matki BoŜej. Zgłoszenia do S. Damiany (tel. 
887100881, mail: s.damiana@szensztat.pl) 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny z płytą CD , 
miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy 

kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Stanisław Pasztaleniec, lat 68, zam. na 
ul. Pomnikowej 

� Janusz Marcyanik , lat 69, zam. na ul. 
Polnej 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Rok 2016 w liczbach 
 

     Po danych liczbowych ukazujących Ŝycie liturgiczne i sakramentalne czas na podsumowania w 
dziedzinie finansów. Nie sposób wyliczyć wszystkiego. Musiałoby powstać spore rozliczenie. Na 
szczęście nie musimy prowadzić szczegółowej rachunkowości. Z doświadczenia jednak wiemy, Ŝe 
wszystkie „drobne” wydatki zsumowane ze sobą mogą okazać się pokaźne. Poprzestańmy na najwaŜ-
niejszych źródłach dochodów i wydatków. Po stronie dochodów są ofiary Parafian: kolekty na cele 
parafialne (ok. 157.000 zł), ofiary złoŜone z okazji posług sakramentalnych, czyli stypendia Mszalne, 
chrzty, pogrzeby (ok. 148.000 zł) oraz inne ofiary np. składane z okazji kolędy (ok. 70.000 zł). Trzeba 
by teŜ zauwaŜyć dodatkowe zbiórki na cele remontowe. W minionym roku zebrano w ten sposób 
53.570 zł. W kaŜdej parafii są teŜ zbiórki, które są przekazywane na inne cele ogólnopolskie (np. na 
misje, kościoły wschodnie, na Stolicę Apostolską, róŜne fundacje) oraz diecezjalne (na utrzymanie 
kurii i seminarium, Caritas, Wydział Teologiczny, Dom Matki i Dziecka...). Kwota przekazanych na te 
cele ofiar to ok. 92.800 zł. 
   Jeśli chodzi o wydatki, to tak, jak w kaŜdym gospodarstwie domowym, największa część to utrzy-
manie bieŜące, w tym dla przykładu energia elektryczna niecałe 14.000 zł, ogrzewanie 42.600 zł. rze-
czy związane z liturgią (28.000 zł), z duszpasterstwem i materiałami biurowymi (np. druk gazetki) 
ponad 18.000 zł. Kolejnymi składnikami wydatków są koszta osobowe oraz remonty. W minionym 
roku zaplanowano i zrealizowano wymianę dalszych drzwi kościoła (68.000 zł. w tym wymianę wi-
traŜy, zamków). Ponadto odnowiono kaplicę pod kościołem (okna, posadzka, malowanie, krzesła... co 
dało kwotę 38.000 zł), a takŜe odnowiono jedną z salek w domu katechetycznym (11.000).W sumie na 
cele remontowe wydano 117.000 zł.  
   Takie zestawienia są waŜne, bo pozwalają poczynić plany na kolejny rok. Analiza minionych lat 
pokazuje, Ŝe moŜemy zaplanować wydatki remontowe na poziomie co najmniej 120.000 zł. Oznacza-
łoby to, Ŝe planowana inwestycja jaką jest odnowienie, a właściwie budowa muru wokół kościoła od 
strony ulicy będzie co najmniej dwu, a najprawdopodobniej trzyletnią inwestycją. 
   Przy tej okazji wszystkim troszczącym się o potrzeby kościoła raz jeszcze dziękujemy. 

 

(bardzo)dobre kino 
Minione lata zaowocowały kilkoma bardzo warto-
ściowymi filmami o charakterze religijnym. Co 
waŜne nie są to „cukierkowate” produkcje, lecz 
zaszczepione w codzienne Ŝycie ideały, ukazane z 
pięknych obrazach. KaŜdy, kto zobaczył film 
„Ognioodporni” albo „OdwaŜni” rozumie zdanie 
mówiące, Ŝe takie filmy poruszają ducha, dodają 
odwagi, inspirują do dobra... 
Zapraszamy zatem juŜ teraz na ostatnią niedzie-
lę stycznia na film o modlitwie i jej sile... 

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.: 7.00 – 8.00;  
     w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
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. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


