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VI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (1, 40 – 45) 
 

„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na 
kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, moŜesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, 
wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! 
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu 
przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: UwaŜaj, nikomu nic nie 
mów, ale idź pokaŜ się kapłanowi i złóŜ za swe oczyszczenie ofiarę, któ-
rą przepisał MojŜesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgła-
szać to, co zaszło, tak Ŝe Jezus nie mógł juŜ jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pu-
stynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.” 
 

rędowaty przystąpił do Jezusa, i to nie w 
zwyczajny sposób, ale z zapałem i na klęcz-

kach prosił Go ze szczególną wiarą i prawdzi-
wym o Nim przekonaniem. Nie powiedział bo-
wiem: „Gdy poprosisz Boga” lub „Gdy się po-
modlisz”, ale: „Jeśli chcesz, moŜesz mnie oczy-
ścić”. Nie powiedział teŜ: „Panie, oczyść mnie”, 
ale Jemu wszystko porucza, Jego robi panem 
swego uzdrowienia, czym świadczy, Ŝe On po-
siada wszelką moc. A cóŜ powiesz, jeśli zdanie 
trędowatego było fałszywe? Trzeba je było więc 
zganić, sprostować. Czy jednak to uczynił? Nie, 
ale owszem przeciwnie, pochwala i potwierdza 
to, co tenŜe powiedział. Jezus nie powiedział: 
„Bądź oczyszczony”, ale: „Chcę, bądź oczysz-
czony”... Aby potwierdzić mniemanie całej rze-
szy i trędowatego o swojej władzy, dodał: 
„Chcę”. I nie tylko powiedział, a nie uczynił, ale 
zaraz nastąpił czyn. Jeśliby [trędowaty] niedo-
brze powiedział, a słowa jego byłyby bluźnier-
stwem, to nie nastąpiłby skutek. Tu zaś natura 
ustąpiła na rozkaz, i to z niesłychaną szybkością, 
bo szybciej, aniŜeli Ewangelista to wyraził, sło-
wo bowiem „natychmiast” dłuŜszego wymaga 
czasu na wymówienie, niŜ szybkość spełnionego 
cudu. I nie tylko powiedział: „Chcę, bądź 

oczyszczony”, ale takŜe wyciągnąwszy rękę, 
dotknął go. I nad tym trzeba się głęboko zasta-
nowić. Dlaczego bowiem oczyszczając go wolą i 
słowem dotknął go jeszcze ręką? Mnie się zdaje, 
Ŝe nie z innej przyczyny, jak dlatego by okazać, 
Ŝe On nie jest pod Prawem, ale nad Prawem i Ŝe 
dla czystego nic nie jest nieczyste... A więc Pan, 
aby okazać, Ŝe nie jako sługa, ale jako Pan go 
uzdrawia, dotyka chorego. Ręka Jego nie tylko 
nie zaraziła się trądem, ale ciało trędowatego 
stało się czyste od tej ręki. Przyszedł bowiem nie 
tylko po to, aby ciała uzdrawiać, ale równieŜ by 
dusze przyprowadzić do wiary... Nauczając, Ŝe o 
duszę trzeba mieć przede wszystkim staranie, Ŝe 
trzeba ją oczyszczać i bać się jedynie grzechu, 
który jest trądem (duszy), a zaniechać zewnętrz-
nych oczyszczeń – trąd nie przeszkadza, by 
człowiek był cnotliwy – On pierwszy dotyka 
trędowatego i nikt Mu tego nie bierze za złe. 

św. Jan Chryzostom († 407 r.) 
 

owiedz i do mnie, jak powiedziałeś do trędo-
watego, co zbliŜał się z wiarą: „Ja chcę tego, 

bądź całkowicie uzdrowiony” i oczyść mnie z 
brudu, którym skalał mnie Zły. 

Nerses Sznorhali († 1173 r.) 
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Poniedziałek – 12 lutego 2018        Mk 8,11-13 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Barbarę Wojacką i całe †† pokrewieństwo 
   900   Za † siostrę Marię Grech, rodziców Mirosława i Rozalię, wszystkich †† z rodziny Grech, 

Rekosz, Ziemniak, Ruczaj, Presz, Szulc 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Elfrydę Gawlik, Edmunda Śrót, rodziców Śrót i Graf, 

Gertrudę Cyroń 
   2. Za † Stanisława Kozłowskiego 
Wtorek – 13 lutego 2018        Mk 8,14-21 
   630 1. Za † męŜa i ojca Stanisława Piwowarczyk w 7. rocznicę śmierci, za †† z rodzin Piwowar-

czyk, Meszyński oraz o BoŜe błogosławieństwo dla Ŝyjącej rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Musioł (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 50) 
   800   W języku niemieckim: Für †† Ursula, Alfred Rajster und Sohn Georg 
 1800 1. W 80. rocznicę urodzin mamy ElŜbiety o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej 
   2. Za †† rodziców Kazimierę i Augustyna Jastrzębskich i †† z rodziny 
Środa Popielcowa – 14 lutego 2018       Mt 6,1-6.16-18 
   630   Za † brata Konrada Szukalskiego w rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z rodzin i † 

Martę Baranek 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Władysława w 55. rocznicę ślubu oraz 80. roczni-

cę urodzin Władysława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosła-
wieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny 

      (do modlitwy wiernych: za †† rodziców Katarzynę i Bazylego, Julię i Jana, a takŜe za †† 
rodzeństwo z obu stron) 

 1630   (szkolna) Do Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem Matki Najświętszej w pewnej intencji 
 1800   Za † męŜa i ojca Jana w 30. rocznicę śmierci, †† braci Zygmunta, Wiktora i Jana, Francisz-

ka, siostry oraz rodziców Indeka, Solich 
Czwartek po Popielcu – 15 lutego 2018      Łk 9,22-25 
   630 1. Za †† rodziców Jadwigę i Juliusza Kowacz, teściów ElŜbietę i Henryka Lizak 
   2. Za †† rodziców Jana i Konstancję, Annę Mosiądz, dziadków z obu stron, zięcia Józefa, 

Franca, męŜa Ludwika, rodziców Władysława, Marię Surma, braci Jana, Józefa, Ferdynan-
da oraz dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

 1800 1. Za †† Piotra i ElŜbietę Przybyła 
   2. Zbiorowa za zmarłych: za † syna Grzegorza w 20. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa, 

za † Walentynę Banderowicz w 3. rocznicę śmierci, †† Makarego, Agrypina, Wierę i Jana, 
za † mamę Marię Skatuła w rocznicę urodzin, za † Stanisława Jarno (od mieszkańców z 
ulicy Pomnikowej 26), za † Franciszka Kikomber  (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za 
† Ŝonę Władysławę Pluta w 3. rocznicę śmierci oraz wszystkich †† z rodziny Pluta i Bied-
ka, za † męŜa Bogdana śukowskiego (w 30. dzień), za † Henryka Wałach (w 30. dzień), za 
† Marię Chudyga (w 30. dzień), za † Maję PrzysięŜny (w 30. dzień), za † Dorotę Musioł 
(w 30. dzień), za † Krystynę Andrejko (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 
24/17), za † Norberta Trompeta (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 54-56), za † Annę Sto-
chmiałek (w 30. dzień), za †† Jana i Teofilę Koryczan, za †† Franciszkę Taszka i Jadwigę 
Czogalla w rocznicę śmierci, za † Teresę Rampę (w 30. dzień), za † Martę Baranek, za † Li-
dię Kucab w I rocznicę śmierci, jej ojca Ludwika, wujka Jana Kucab, oraz za †† dziadków 
Walerię i Franciszka Walaszczyk, za † Łucję Zając (w 30. dzień po śmierci), za † matkę Ma-
rię Kamzol (w 30. dzień) oraz za †† z rodziny; za † Marię Kusma (od sąsiadów).  

Piątek po Popielcu – 16 lutego 2018       Mt 9,14-15 
   630   Za † Ŝonę Emilię Kurchan 
   900   Za †† rodziców Marię i Alberta Lenert, teściów Stefanię i Jana Klima, †† z rodziny Ada-

mek, Lenert, Tebel 
      Droga KrzyŜowa 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława Rydzak w 8. rocznicę śmierci, †† 

rodziców z obu stron 
   2. Za †† ciocię ElŜbietę Mandera w rocznicę śmierci, jej męŜa oraz †† z rodzin śymełka i Mucha 
      Droga KrzyŜowa 
Sobota po Popielcu – 17 lutego 2018       Łk 5,27-32 
   630 1. W intencji członków Ruchu Szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Bo-

skiej Trzykroć Przedziwnej 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Romana Czerniawskich w 10. rocznicę 

śmierci oraz † Marię Haluch 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † mamę ElŜbietę Listopad w 15. rocznicę śmierci, †† babcię Oty-

lię Zientek, ciocię Agatę Basita oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Monikę Zawisz, †† rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1930   W klasztorze Annuntiata Wielkopostne Czuwanie dla młodzieŜy 
I Niedziela Wielkiego Postu – 18 lutego 2018    Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15 
   700   Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka, †† rodziców i teściów oraz wszyst-

kich †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za †† Janinę, Adama Mazurkiewicz, Antoniego Świąder i wszystkich †† z rodziny  
 1030   Za wstawiennictwem Matki BoŜej w intencji Janiny w 80. rocznicę urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski ora z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia  
 1200   Zbiorowa za jubilatów i solenizantów obchodzących swoje rocznice w tym miesiącu o Bo-

Ŝe błogosławieństwo i dalsze łaski: Do BoŜej Opatrzności z okazji 35. rocznicy ślubu Le-
okadii i Ryszarda, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej na dalsze lata 
Ŝycia i zdrowie dla całej rodziny 

 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym 
 1530   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 

 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Manfreda Czekała w kolejną rocznicę śmierci, †† 
rodziców Gertrudę i Józefa, Klarę i Antoniego, dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny 

W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie Wielkiego Postu 
 

• Dzisiaj Kościół obchodzi światowy Dzień Chorych. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę Ró-
Ŝańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• W tym tygodniu przypada środa popielcowa rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Msze 

Święte o godz. 630, 900, 1630 (szkolna) oraz 1800. Tego dnia obowiązuje post ścisły.  
• Zachęcamy, aby czasie Wielkiego Postu częściej uczestniczyć w Eucharystii, w naboŜeń-

stwach wielkopostnych (Drodze KrzyŜowej i Gorzkich śalach) oraz podejmować dzieła pokutne. 
• Przypomnijmy, Ŝe w okresie Wielkiego Postu moŜna zyskać odpust zupełny pod zwykłymi wa-

runkami (stan łaski uświęcającej, Komunia, stosowne modlitwy) oraz : 
     - za poboŜne odprawienie Drogi KrzyŜowej (codziennie w ciągu całego roku), 
     - za udział w Gorzkich śalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu) 
     - w kaŜdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii Świętej przed wizerunkiem Je-
zusa ukrzyŜowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu. 

• NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej w piątki po Mszy o 900 oraz po wieczornej Mszy Świętej. Nabo-
Ŝeństwo Gorzkich śali w niedziele Wielkiego Postu o 1715. 

• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
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• MłodzieŜ zapraszamy na Wielkopostne Czuwanie do klasztoru Annuntiata. w sobotę o godz. 
1930.  

• W sobotę 17 lutego od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim; o godz. 

1530 RóŜaniec Fatimski. 
• NajbliŜsze nauki przedślubne rozpoczną się w poniedziałek, 19 lutego o 1900. Nie są wymagane 

wcześniejsze zapisy. 
• Przypominamy o planowanych na ten rok pielgrzymkach: do Niepokalanowa (14-15 kwietnia), 

do Saksonii, Drezna (23-26 czerwca) oraz Biblijna pielgrzymka do Turcji (tak Ŝe Kapadocji) 
w terminie 7-18 października. W tym przypadku konieczna jest wcześniejsza rezerwacja biletów 
do 19 lutego. Stąd prośba o wstępne zapisy w przeciągu najbliŜszych dwóch tygodni. W przypad-
ku tej pielgrzymki istnieje moŜliwość zyskania rat (za pośrednictwem Biura Pielgrzymkowego). 

• W dniach 16-18 marca w domu rekolekcyjnym na G. św. Anny odbędą się diecezjalne rekolekcje 
dla kandydatów do bierzmowania „Ładowarka”. JuŜ teraz gorąco zachęcamy do uczestnictwa 
w tych rekolekcjach, zwłaszcza uczniów klas 3. 

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

• W środę popielcową ministranci będą rozprowadzać ksiąŜki i płyty. Dochód będzie przeznaczony 
na ministrancki wyjazd do Rzymu. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby. W środę popielcową jako tzw. jałmuŜna 
postna z całego roku. 

• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Helmut Horczyk, lat 78, zam. na ul. Waryńskiego 20b 
� Waleria Kozioł, lat 93, zam. w Nysie 
� Edeltrauda Madzia, lat 82, zam. na ul. Katowickiej 1 

 

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. 


