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IV Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (5, 1 – 12) 
 

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 
słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naleŜy 
królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 
będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą 
ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem 
oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem oni będą nazwani synami BoŜymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawie-
dliwości, albowiem do nich naleŜy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam 
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.” 
 

łowo Pana wskazuje nam drogę do osiągnię-
cia prawdziwego szczęścia, drogę, która pro-

wadzi do nieba. Jest to pielgrzymka trudna do 
zrozumienia, bo zmierza pod prąd, ale Pan mówi 
nam, Ŝe ten, kto idzie tą drogą jest szczęśliwy, 
wcześniej czy później staje się szczęśliwym... 
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 
będą pocieszeni”. Jak mogą być szczęśliwi lu-
dzie, którzy płaczą? Jednak ten, kto w Ŝyciu nig-
dy nie doświadczył smutku, strapienia, bólu, 
nigdy nie pozna mocy pociechy. Szczęśliwymi 
mogą być natomiast ci, którzy potrafią się wzru-
szyć, potrafią odczuć w sercu cierpienie obecne 
w ich Ŝyciu, a takŜe w Ŝyciu innych. Tacy ludzie 
będą szczęśliwi! PoniewaŜ czuła ręka Boga Ojca 
ich pocieszy i pogłaszcze. „Błogosławieni cisi”. 
A my, przeciwnie ileŜ razy jesteśmy niecierpliwi, 
nerwowi, zawsze gotowi do narzekań! Mamy 
wiele pretensji wobec innych, ale kiedy dotyczą 
nas, reagujemy podniesionym głosem, jak byśmy 
byli władcami świata, podczas gdy w rzeczywi-
stości wszyscy jesteśmy dziećmi BoŜymi. Po-

myślmy raczej o tych matkach i ojcach, którzy są 
bardzo cierpliwi wobec dzieci „doprowadzają-
cych ich do szaleństwa”. To jest droga Pana: 
droga łagodności i cierpliwości. Jezus przeszedł 
tę drogę: jako dziecko znosił prześladowanie i 
wygnanie; a później, jako dorosły, oszczerstwa i 
zasadzki, fałszywe oskarŜenia w sądzie; a 
wszystko to znosił z łagodnością. Z miłości dla 
nas dźwigał nawet krzyŜ... „Błogosławieni, któ-
rzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą na-
zwani synami BoŜymi”. Spójrzmy w twarze tych, 
którzy chodzą i sieją kąkol: czy są szczęśliwi? 
Czy są szczęśliwi ci, którzy zawsze szukają oka-
zji do siania zamętu, wykorzystania innych? Nie, 
nie mogą być szczęśliwi. Natomiast ci, którzy 
kaŜdego dnia cierpliwie starają się siać pokój, są 
twórcami pokoju, pojednania, - tacy ludzie są 
błogosławieni, bo są prawdziwymi dziećmi na-
szego Ojca Niebieskiego, który sieje zawsze i 
tylko pokój, do tego stopnia, Ŝe posłał na świat 
swojego Syna jako ziarno pokoju dla ludzkości. 

PapieŜ Franciszek, Homilia, 1.11.2015 
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Poniedziałek – 30 stycznia 2017        Mk 5,1-20 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Krystynę Boską w 1. r. śmierci oraz za † babcię Helenę 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Ta-
deusza Drygalskiego z okazji 86. rocznicy urodzin i dla całej rodziny 

 1800 1. Za†† rodziców Stanisława i Helenę Lach oraz teściów Józefa i Cecylię Halfar 
   2. Za † Michalinę Płoska w 2. rocznicę śmierci 
Wtorek – 31 stycznia 2017 – św. Jana Bosko, kapłana     Mk 5,21-43 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego, Teresę, Alfonsa, Ŝonę Joan-

nę, szwagra Alojzego, Ryszarda, siostrę Joannę, Jolantę, Rolanda, dziadków z obu stron, 
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † Urszulę Orszulka (od sąsiadów) 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Ulla Penczok, sowie für alle †† 

Teilnehmer der Deutschsprachigen Gottesdienste 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla syna Wojciecha, synowej 

Wiolety, wnuków Oskara i Bianki Nowakowskich oraz dla Stanisławy 
   2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † mamę Gertrudę Tajster w 7. rocznicę śmierci, †† 

ojca Antoniego Tajster, szwagra Janusza Franica, wszystkich †† z rodziny, za † Franciszkę 
Rzega w 1. rocznicę śmierci, †† znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Ottona Kowol 
w 16. rocznicę śmierci, za † Wilhelma Buchcik (od lokatorów z ulicy Katowickiej 3), za † 
Zbigniewa Musiałek (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a), za † Jarogniewa Wojackie-
go, za † Mariana Wojtyla  w 2. rocznicę śmierci i † Mariannę Wojtyla, za † męŜa Henryka 
Marczaka, † siostrę Janinę oraz za †† rodziców z obu stron, za † Tomasza Wysopala w 10. 
rocznicę śmierci, za † Hieronima Dratwa (od pracowników PLK Stacji Racibórz), za †† ro-
dziców Jana i Bronisławę Chmieleckich w 17. rocznicę śmierci, † Ŝonę Józefę w 5. rocznicę 
śmierci, †† siostry Hannę i Józefę oraz dziadków z obu stron, za † teściową Janinę Woźniak, 
za † Bronisława Moś, †† rodziców Alberta i Paulinę Błaszczok, brata Zygmunta, Wendelina, 
Romana, siostrę Reginę, za † Adama Pawełkiewicz w 4. miesiąc po śmierci, do Miłosierdzia 
BoŜego za † córkę Barbarę Beracz, †† rodziców, dziadków z obu stron, wszystkich †† z ro-
dziny, za †† rodziców Julię i Stanisława Zapotocznych, za † Zofię Górską-Zawisła (w 30. 
dzień) 

Środa – 1 lutego 2017          Mk 6,1-6 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Ryszarda, Agnieszki, Darii, Ady, Jakuba, Denisa, 
Andrzeja, Filipa i Wiktorii 

   900   Z okazji 25. rocznicy ślubu Katarzyny i Artura z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

 1800 1. Za † Ŝonę Alinę Damasiewicz w 3. rocznicę śmierci i za †† z rodziny 
   2. W intencji wnuka Jana o nawrócenie 
I Czwartek miesiąca – 2 lutego 2017 – Ofiarowanie Pańskie    Łk 2,22-40 
   630 1. Za †† Jana i Teofilę Koryczan 
   2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny za rodziny Ryszar-

da, Andrzeja i Ady Buniak 
 1630   Szkolna: W intencji Marii w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1730   Godzina Święta, modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty 

modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Za † mamę Mariannę Łazienka w dniu jej urodzin, za †† ojca Jana, męŜa Antoniego Kraw-

czyk, rodzeństwo z obu stron, zięcia Ryszarda Ptak 
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I Piątek miesiąca – 3 lutego 2017        Mk 6,14-29 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Gerharda i matkę Adelę Gogolin, dziadków i pokre-

wieństwo Gogolin i Kuffka, dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † męŜa i ojca Jana Bulenda w 1. rocznicę śmierci 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Kazimierza Murzyńskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców Marię i Władysława, teściów Marię i Jana, rodzeństwo z obu stron 
 1900   Msza Święta dla młodzieŜy  
I Sobota miesiąca – 4 lutego 2017        Mk 6,30-34 
   630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
   2. Za †† ojca Jana, matkę Annę, braci Bolesława i Albina, siostry Leontynę i Honoratę Ku-

rowskich, teściów Stefanię i Jana Rusin 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† Marię Pawlik, brata Konrada, rodziców i całe pokrewieństwo 
   2. W intencji Jacka i Małgorzaty z okazji zawarcia związku małŜeńskiego o BoŜe błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Najświętszej, zdrowie, potrzebne łaski 
 2000   W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy 
V Niedziela Zwykła – 5 lutego 2017    Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Waltra Cyroń w dniu urodzin, †† rodziców Cyroń i Dra-

pała, rodzeństwo z obu stron, †† z pokrewieństwa, aby Bóg ich przyjął do swego Królestwa 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę oraz za †† rodziców Antoniego i Annę, brata Reinharda jak równieŜ o zdrowie i 
błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny 

 1030   Z okazji 50. rocznicy urodzin Beaty o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bo-
Ŝej dla solenizantki i całej rodziny 

 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Jakub Łukasz Kucięba, Anto-
ni Michał Marcyniak , Natalia Zuzanna Gałeczka, Lech Mirosław Gołdziński, Eliza Kata-
rzyna Prus 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Agnieszki z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie 
W tym tygodniu modlimy się: za zamordowaną świecką misjonarkę w Boliwii Helenę Kmieć 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1715 na naboŜeństwo kolędowe z udziałem chóru naszej parafii. 

• Dzisiaj zapraszamy na projekcj ę filmu „Siła Modlitwy” . To pierwszy z cyklu filmów, które będą 
prezentowane w ostatnie niedziele miesiąca w salce pod kościołem o 1900. Filmy są emitowane 
dzięki Dystrybucji Katolickiej. Po filmach będzie moŜna nabyć film DVD. 

• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• W czwartek, 2 lutego spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu swoje spotkania w salkach będą miały dzieci przygotowujące się do spowie-

dzi i Komunii Świętej. Przypomnijmy, Ŝe spotkania są we wtorki oraz w piątki o 1530 i 1630. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.  
• W sobotę, 4 lutego w klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy. 
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• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek 
od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od 
godz. 1600. 

• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek 
od 1700 naboŜeństwo ku czci NSPJ. 

• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków 
śywego RóŜańca. Po Mszy RóŜaniec. 

• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłosze-
nia w kancelarii lub zakrystii. 

• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego 
Sakramentu.  

• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie 
sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzciel-
na dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 

• NajbliŜsze nauki przedmałŜeńskie będą od ponie-
działku, 20 lutego. 

• Duszpasterstwo MłodzieŜy w Pietrowicach zaprasza na 
zabawę karnawałową. Szczegóły na plakatach. 

• 5 lutego w Branicach o 10.30 Msza Święta w 70. 
rocznicę śmierci Bpa Nathana. 

• W dniach 17-19 lutego w Seminarium Duchownym w 
Opolu rekolekcje powołaniowe. W tym samym ter-
minie w Miedonii dni skupienia dla osób zainteresowanych Apostolatem Pielgrzymującej Matki 
BoŜej. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 
za wszystkie ofiary złoŜone w czasie odwiedzin kolędowych. Zgodnie z zapowiedzią będą one 
przeznaczone na budowę nowego ogrodzenia wokół kościoła. 

• MłodzieŜ z wolontariatu „Młodzi dla Kamerunu” dziękują za wsparcie inicjatywy budowy przed-
szkola. Zebrano kwotę ponad 5500 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Zdzisław Głowiński, lat 71, zam. na ul. Opawskiej 64 (pogrzeb pon, 30 I 2017 o 10.oo) 
� Edeltrauda Kowol, lat 77, zam. na ul. Miechowskiej 13  
� Janina Chwiałkowska, lat 93, zam. na ul. Łąkowej 4b  
� JóŜef Bednarski, lat 83, zam. na ul. Wyszyńskiego 2  
� Renata Frączek, lat 60, zam. na ul. Łąkowej 3a (pogrzeb31.01.2017 o 14.oo w Łubowicach)  

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  

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. 


