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V Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (Mk 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 dotknię-
tych 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.” 
 

łowa Ewangelii według św. Marka ukazują 
nam Jezusa Chrystusa na modlitwie: „Nad 

ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i 
udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił” 
(Mk 1, 35). Często tak czynił – świadczą o tym 
wszyscy Ewangeliści. Często spędzał całe noce 
na modlitwie. A jaka była ta Jego modlitwa, 
trudno naprawdę wyrazić. MoŜe znamy lepiej 
modlitwę w Getsemani i potem ostatnie słowa 
Chrystusa na krzyŜu. Co było modlitwą Tego, 
który takŜe jako człowiek był prawdziwym Synem 
BoŜym: Słowem samej istoty Ojca? Na pewno nie 
było nigdy nikogo w historii człowieka na ziemi, 
kto modliłby się tak, jak Chrystus. Nikogo! Nikt 
tak jak On nie jednoczył z Ojcem w Duchu Świę-
tym na modlitwie. Ta modlitwa pozostaje tajemni-
cą wiary, zakorzenioną w najgłębszy sposób w 
tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Modlitwa Je-
zusa Chrystusa trwa w dalszym ciągu w Jego Ko-
ściele. On sam modli się za nas wszystkich, którzy 
staliśmy się, dzięki Wcieleniu, Jego braćmi i sio-
strami. Modli się takŜe w nas. I modli się z nami. 
Wiadomo, Ŝe Apostołowie, którzy nieraz byli 

bezpośrednimi świadkami modlitwy Mistrza i 
Jego rozmów z Ojcem (Abba) prosili Go: „Panie, 
naucz nas modlić się” (Łk 11, 1). I Jezus nauczył 
Apostołów – a przez nich cały Kościół i ludzkość 
– swojej modlitwy „Ojcze nasz”. Jego modlitwa 
stała się naszą – jak Jego Ojciec stał się „naszym” 
Ojcem. W tej modlitwie jest zawarte to wszystko, 
co jest istotne dla naszego zjednoczenia z Bogiem 
i z bliźnim, i co jest najwaŜniejsze dla zbawienia 
świata. W jakikolwiek sposób się modlimy, jakie-
kolwiek byłyby słowa, którymi sie posługujemy 
zwracając się do Boga i rozmawiając z Nim na-
boŜnie – kaŜda z tych modlitw jest zakorzeniona, 
w pewnym sensie, w modlitwie Pańskiej, w „Oj-
cze nasz”, i z tej modlitwy wypływa. Odnosi się 
do tego w sposób szczególny porównanie krzewu 
winnego i latorośli: modląc się, jesteśmy jak lato-
rośle wszczepione w Jezusa Chrystusa i w Jego 
modlitwę – i w ten sposób nasza modlitwa „przy-
nosi owoc” (por. J 15, 2). Jednocześnie jest ona 
zawsze głosem ludzkiego serca, tego serca, które 
jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. 

św. Jan Paweł II, 1985 r. 
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Poniedziałek – 5 lutego 2018 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy    Mk 6,53-56 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Gerharda w rocznicę urodzin, † matkę Adelę Gogolin w 

32. rocznicę śmierci, †† dziadków i pokrewieństwo Gogolin i Kuffka oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 1800   Za †† Marię Pawlik, rodziców i całe †† pokrewieństwo 
Wtorek – 6 lutego 2018 – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy    Mk 7,1-13 
   630   Za † matkę ElŜbietę Pielczyk (w 30. dzień) o dar Ŝycia wiecznego 
 1800   W intencji Heleny Trusielewicz z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
Środa – 7 lutego 2018          Mk 7,14-23 
   630   Za † Walerię Czermak w 4. rocznicę śmierci, † ojca Józefa i wszystkich †† z rodziny 
 1800   Za † Zbigniewa w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny  
Czwartek – 8 lutego 2018         Mk 7,24-30 
   630   Za † ojca Jana, †† teściów Krystynę i Eugeniusza 
 1800   Za † męŜa Kazimierza w rocznicę śmierci, †† brata Władysława, rodziców i dziadków z 

obu stron 
Piątek – 9 lutego 2018          Mk 7,31-37 
   630   Za †† Franciszka Siwka, Ŝonę Annę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Za † Kazimierza Złoczowskiego, †† teściów Rozalię i Eliasza Złoczowskich, rodziców 

Eugenię i Karola Sajeckich 
Sobota – 10 lutego 2018 – św. Scholastyki, dziewicy      Mk 8,1-10 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pawła i Adelę Gogolin, brata i bratową, rodzeń-

stwo Gogolin i Rostek, dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1400   Ślub: Jakub Jachimowicz – Iwona Korycik 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: W intencji Wojciecha Wieliczko z okazji 18. rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Najświętszej 

VI Niedziela Zwykła – 11 lutego 2018 – Światowy Dzień Chorego 
Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45 

   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † córkę Sylwię w 23. rocznicę śmierci, †† wnuka Krzysztofa i 
męŜa Maksymiliana 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji starszych i chorych Parafian 
 1030   Dziękczynna w intencji wnuczki Natalii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji 

wnuczki Asi, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie na dalsze 
lata dla całej rodziny 

 1200   W intencji Jacka o powrót do zdrowia 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za †† rodziców Antoninę i Jerzego Loske oraz szwagra Jerzego Hoffmana 
      (do modlitwy wiernych: za † mamę Zofię Ciołek w 1. rocznicę śmierci i za † męŜa Tadeusza 

Myślińskiego w 2. rocznicę śmierci) 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin naszej parafii 
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• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na nieszpory niedzielne. 

• W drugim tygodniu ferii nie będzie Mszy Świętej o 900 w dni powszednie. 
• Jutro wspomnienie św. Agaty. Po Mszach Świętych błogosławieństwo chleba i wody. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Chorych. Msza Święta w intencji starszych i chorych Pa-

rafian o 900. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny (wywiad z p. 

Wandą Półtawską).  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy wszyst-

kim, którzy pomogli w porządkowaniu dekoracji BoŜonarodzeniowych i sprzątaniu kościoła. 
 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Ewa Winiarska , lat 61, zam. na ul. Waryńskiego 18 (pogrzeb we wtorek, 6 II 2018 o 11.oo) 
� Wiesław Kobza, lat 66, zam. na ul. Waryńskiego 5a 
� Krystyna Skiba, lat 65, zam. na ul. Chełmońskiego  18 
� Irena Piskorz-Dutkiewicz, lat 78, zam. na ul. Chełmońskiego 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Informacje o pielgrzymkach 
 

Pielgrzymka do Niepokalanowa i Warszawy 
Termin : 14-15 kwietnia 2018 
Cena: 200 zł. (przejazd, nocleg, wyŜywienie) 
Program: Niepokalanów, Świątynia Opatrzności BoŜej, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli 
 

Pielgrzymka do Saksonii, Drezna 
Termin : 23-26 czerwca 2018 
Cena zaleŜna od ilości uczestników od 720 (przy 40 osobach) do 770 (30 osób) oraz 95 euro 
Program: 
1 dzień BUDZISZYN-  stare miasto, katedra św. Piotra, zamek Ortenburg ( z zewnątrz); 

ROSENTHAL – Sanktuarium Najświętszej Marii Panny  (miejsce pielgrzymkowe 
od XV w., : m.in. cudowne źródełko); STOLPEN – średniowieczny zamek  (pierw-
sze wzmianki w XII w.; na zamku przez 49 lat była więziona hrabina Cosel); Prze-
jazd w kier. Polski; Obiadokolacja i nocleg w ok. Zgorzelca 

2 dzień śniadanie; BASTEI- park narodowy Szwajcarii Saksońskiej (m.in. słynny most 0 
długości 75 m ciągnący się ponad skalnymi występami i wznosi ponad 45 m nad 
wąwozem; Rejs po Łabie; Zamek KONIGSTEIN  (Królewski Kamień) – twierdza 
na wzgórzu z licznymi budowlami obronnymi i umocnieniami, która nigdy nie zo-
stała zdobyta (m.in. głęboka – ponad 150 m – studnia); BAD SCHANDAU-  wy-
cieczka tramwajem (Kirnitzschtalbahn) do wodospadów Lichtenchaimer (ok. 1,5 
godz.); Przejazd w kier. Polski; Obiadokolacja w hotelu; GORLITZ- stare miasto, 
katedra św. Jakuba, kościoły św. Trójcy, św. Mikołaja i św. Piotra i Pawła (dla chęt-
nych – spacer po mieście); nocleg w ok. Zgorzelca 

3 dzień śniadanie; MIŚNIA- stare miasto, katedra św. Jana i Pawła, kościół NMP, manu-
faktura porcelany, pałac Moritzburg; DREZNO- Zwinger, skarbiec, kościół NMP, 
stare miasto, Opera, Hofkirche, Rezidenzschloss, zamek Pillnitz, Mleczarnia- wpi-
sana do księgi Guinessa jako najpiękniejsza na świecie; PANSCHWITZ – 
KUCKAU – klasztor Marienstern; Przejazd w kier. Polski; Obiadokolacja i nocleg w 
ok. Zgorzelca 

4 dzień śniadanie; Przejazd w kier. Czech; FRYDLANT  – jeden z największych zamków w Cze-
chach; HEJNICE  – klasztor i bazylika Najświętszej Maryi Panny (Msza Św.); Przejazd w 
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kier. Polski; KRZESZÓW – Sanktuarium Maki BoŜej Łaskawej z cudownym obrazem, ka-
plica loretańska oraz figurka Dzieciątka Jezus; WAMBIERZYCE  – Wambierzycka Królo-
wa Rodzin (m.in. Kaplica Łask z cudowną figurką z XIV w.,), Kalwaria („Jerozolima Dol-
nośląska”), ruchoma szopka; Ok. godz. 21.30 – powrót do Raciborza. 

 

Pielgrzymka Biblijna: Turcja, Kapadocja (samolotowa) 
Termin : 7-18 października 2018 
Cena 4190 zł oraz 195 euro (12 dni). Istnieje moŜliwość kredytu i spłat ratalnych za pośrednictwem 
biura pielgrzymkowego. 
Program: 
1 DZIEŃ: Racibórz - Kraków – ISTAMBUŁ;  Nocleg w Istambule. 
2 DZIEŃ: ANKARA; Ankara  – stolica współczesnej Turcji – Mauzoleum Ataturka, twórcy Repu-

bliki Tureckiej; Muzeum Kultur Anatolijskich z eksponatami z terenów całej Anatolii sprzed 
tysięcy lat; pozostałości świątyni cezara Augusta. Nocleg w Ankarze.   

3 DZIEŃ: KAPADOCJA Kapadocja  – Muzeum Göreme, gdzie na otwartej przestrzeni moŜna 
zwiedzać kilkanaście kościołów skalnych, ozdobionych freskami i malowidłami chrześcijań-
skimi z VII-XI wieku. Zwiedzanie z bliska i z daleka skalnych formacji wulkanicznego tufu. 
Nocleg w Kapadocji. 

4 DZIEŃ: KONYA – ANTALYA Konya  – staroŜytne, rzymskie Iconium – kościół św. Pawła, je-
dyny katolicki kościół od Tarsu po zachodnie wybrzeŜe Turcji; Meczet Mevlany – średnio-
wiecznego mistyka islamu, inspiratora zakonu Tańczących Derwiszów. Zakwaterowanie w 
Antalyi. 

5 DZIEŃ: PERGE – ASPENDOS Perge – ruiny pierwszego miasta na misyjnym szlaku św. Pawła. 
Aspendos – jeden z największych i najlepiej zachowanych teatrów z czasów rzymskich. Wol-
ne popołudnie – moŜliwość kąpieli w Morzu Śródziemnym. 

6 DZIEŃ: LAODYCEA – HIERAPOLIS – PAMMUKALE Laodycea  – ruiny jednego z siedmiu 
kościołów Apokalipsy. Hierapolis – miejsce śmierci św. Filipa Apostoła, staroŜytne uzdrowi-
sko, jedna z największych staroŜytnych nekropolii. Pammukale – relaks na bawełnianych ta-
rasach staroŜytnego uzdrowiska. Nocleg w Pammukale. 

7 DZIEŃ: DIDYMA – MILET Didyma – ruiny świątyni Apollina, drugiej co do wielkości w antycz-
nym świecie. Milet – ruiny jednego z najpotęŜniejszych miast grecko-rzymskich, miejsce po-
bytu św. Pawła. Zakwaterowanie w Kusadasi. 

8 DZIEŃ: EFEZ Meryemana – Wzgórze Słowików, sanktuarium Domu Matki BoŜej. Efez – naj-
większe ruiny miasta z czasów rzymskich. Bazylika św. Jana z grobem Ewangelisty. Wolne 
popołudnie – moŜliwość kąpieli w Morzu Egejskim. 

9 DZIEŃ: IZMIR – PERGAMON Izmir  – staroŜytna Smyrna, biskupstwo św. Polikarpa. Perga-
mon – ruiny monumentalnej stolicy słynnego królestwa. Nocleg w Ayvalik. 

10 DZIEŃ: TROJA – CIEŚNINA DARDANELE Troja  – miejsce legendarnej bitwy z Iliady Ho-
mera. Przeprawa promowa przez cieśninę Dardanele. Zakwaterowanie w Istambule. 

11 DZIEŃ: ISTAMBUŁ Hagia Sophia – największy kościół wschodniego chrześcijaństwa; kościoły 
Hagia Irene i Zbawiciela na Chorze; pałac sułtański Topkapi; Błękitny Meczet; hipodrom – 
centralny plac staroŜytnego Konstantynopola. Muzeum im. Adama Mickiewicza. Rejs po cie-
śninie Bosfor. 

12 DZIEŃ: ISTAMBUŁ – Kraków Przelot na trasie Istambuł – Warszawa. 
 
CENA ZAWIERA: • przelot rejsowym samolotem, • minibus/ autokar – w zaleŜności od ilości osób, 
• hotele 3*,pokoje dwuosobowe, • dwa posiłki dziennie + herbata, woda, • ubezpieczenie NNW i KL 
w tym choroby przewlekłe, • opieka przewodnika i księdza. 
CENA NIE ZAWIERA: ubezpieczenia od rezygnacji z pielgrzymki. 
UWAGA: Paszport waŜny min. 6 miesięcy od dnia powrotu. 
WIZA – wyrabiana na lotnisku w Istambule. 
ZAPISY : Ze względu na konieczność rezerwacji biletów lotniczych wstępne (ale zobowiązujące) 
zapisy do 18 lutego!!! 


