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V Niedziela zwykła 
Z księgi proroka Izajasza (58,7-10) 
 

„To mówi Pan:  
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od 
współziomków.  

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe 
zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana 
iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”.  
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój 
chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, 
a twoja ciemność stanie się południem.” 
 

Patrząc na naszą wiarę, na nasze zaangaŜo-
wanie w Ŝycie Kościoła, jak i na jego historie, 
pozostaje nieodparte wraŜenie, Ŝe chodzi tutaj 
wprost o walkę dobra ze złem. Walkę Światłości 
z ciemnością. Mało tego, idąc dalej w głąb Biblii 
dochodzimy do jej pierwszych stron, gdzie w 
ogrodzie Eden widzimy pierwszą walkę człowie-
ka z szatanem – księciem ciemności. Niestety 
przegraną. Jednak ostatnie słowo naleŜy w tej 
wojnie do Boga. W walce światła z ciemnością to 
On zawsze jest zwycięzcą, a takŜe Ci wszyscy, 
którzy uwierzyli na przestrzeni wieków BoŜemu 
Słowu.   

To pusty krzyŜ Jezusa, po Jego zmartwych-
wstaniu jest takim mieczem wbitym w ziemię po 
zwycięskiej walce. Tak więc dobro – światłość 
odnosi zwycięstwo nad złem – ciemnością. To 
dla kaŜdego z nas Jezus wygrał juŜ wojnę. Tam 
na krzyŜu rozegrała się najwaŜniejsza bitwa w 
dziejach ludzkości. Trzeba nam pamiętać, Ŝe od 
tego czasu kaŜdy stający po stronie Boga chodzi 
w światłości i jest zwycięzcą. Kto chodzi w 
ciemności – grzechu i staje po stronie diabła, 
musi się liczyć z tym, iŜ staje po stronie przegra-
nej, po stronie juŜ osądzonej i potępionej. Do nas 
naleŜy wybór. Co wybiorę, a MoŜe bardziej: 

kogo wybiorę? To tylko zaleŜy ode mnie, po 
której stronie stanę. Wyjątkowość tej sytuacji 
polega na ty, Ŝe z góry znamy wynik tej walki. 
Dlatego kaŜdy z nas stający od tego czasu po 
stronie Jezusa, staje po stronie światła, po stronie 
wygranej. 

 To właśnie Nazarejczyk pokazuje i przynosi 
tę światłość o której mówi takŜe dzisiejsze pierw-
sze czytanie. To o Nim pisał juŜ św. Jan w prolo-
gu do swojej Ewangelii: W Nim było Ŝycie, a 
Ŝycie było światłością ludzi, a światłość w ciem-
ności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił 
się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było 
na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby za-
świadczyć o światłość.  

Dlatego, jak pisze święty Paweł nauczając 
nas, pisze i przynagla: Przyobleczcie się w zbroję 
światła… w samego Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego. JeŜeli tak będziemy czynili, moŜemy 
być pewni zwycięstwa. Dlatego tak waŜna jest 
kaŜdego dnia osobista relacja z samym źródłem 
światłości, z Bogiem, poprzez modlitwę i sakra-
menty, gdzie dotykamy wprost Jezusa, a moŜe 
inaczej to On nas przytula w tych chwilach do 
Swojego Boskiego Serca.  
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Poniedziałek – 7 lutego 2011        Mk 6,53-56 
   630     Za †† rodziców Albinę i Józefa Kłosek, rodzeństwo, dziadków i pokrewieństwo 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† Ŝonę Łucję Rudek w 2. rocznicę śmierci, rodziców, braci, 

siostry, zmarłych z rodziny i pokrewieństwa 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo dla Jadwigi i Henryka Turlejskich w 35. rocznicę ślubu 
   2. Za †† Marię Pawlik, rodziców, brata Konrada i siostrę ElŜbietę Meissner 
Wtorek – 8 lutego 2011         Mk 7,1-13 
   630     Za †† syna Grzegorza w 13. rocznicę śmierci, babcię Annę i dziadków Stanisława i Jana 
   700   Za †† Stanisławę Słomian, męŜa, córkę i syna 
   800   W j. niemieckim: Für verstorbene Anna und Anton Skladny, Edeltraud und Leopold Iskra 
 1800     Za †† męŜa Kazimierza w I r. śmierci, rodziców i dziadków z obu stron oraz brata Władysława 
Środa – 9 lutego 2011         Mk 7,14-23 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Winfryda w 6. rocznicę śmierci, rodziców z obu 

stron, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † ojca Jana Kolaga w 12. rocznicę śmierci 
 1800 1. Z okazji 30. rocznicy ślubu Renaty i Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i BoŜą opiekę dla całej rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Kazimierza Błocha w 9. rocznicę śmierci, jego córkę 

Anielę, jego rodziców Ignacego i Anielę Błoch oraz siostrę Olimpię Waliszczak 
Czwartek – 10 lutego 2011 – św. Scholastyki, dziewicy    Mk 7,24-30 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za †† Pawła i Annę Gogolin, dziadków, rodzeństwo i pokrewień-

stwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† Marię i Romana Czerniawskich w 3. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za † ojca i męŜa Czesława oraz za zmarłych z rodziny Reglewskich 
 1800     Za †† Edmunda Śrót w 19. rocznicę śmierci, rodziców Śrót i Graf oraz Gertrudę Cyron 
Piątek – 11 lutego 2011 – NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorych   Mk 7,31-37 
   630     Za †† Hildegardę Szmit oraz rodziców z obu stron 
   700   Za †† męŜa Stanisława Trudzika, rodziców z obu stron, siostrę Ritę oraz pokrewieństwo 
      900       W intencji starszych i chorych Parafian 
 1800      W intencji Stanisława w 77. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 12 lutego 2011         Mk 8,1-10 
   630     Za † mamę Józefę Sałamaj w I rocznicę śmierci 
   700   Za †† syna Jacka oraz za dziadków 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Dziękczynna do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisława z okazji 

50. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   2. Za †† ojca Eugeniusza Bunio w 30. rocznicę śmierci oraz za matkę Stanisławę i wszyst-

kich zmarłych z rodziny 
VI Niedziela zwykła – 13 lutego 2011      Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 
   700    Za † Antoniego Jureczka (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 3a) 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† rodziców Anielę i Józefa Rybeczka, Marię, Władysława Rudyszyn, brata Stanisława 
 1030    Za † córkę Sylwię w rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny 
 1200   Za †† rodziców Mariannę i Bronisława Wasilewskich, braci Henryka, Tadeusza i Mieczy-

sława, siostrę Irenę, szwagra Roberta 
 1545    RóŜaniec Fatimski 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Z okazji 18 urodzin Ady z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe 

błogosławieństwo i powodzenie w nauce 
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W tym tygodniu modlimy się: w intencji chorych i starszych Parafian 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczor-

nej Mszy Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. Zapraszamy takŜe dzieci klas III. Rodziców dzieci komunijnych 

zapraszamy na spotkanie w sprawie strojów komunijnych w czwartek o 1730. 
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W piątek, 11 lutego przypada wspomnienie MB z Lourdes. Wszystkich starszych Parafian 

zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 900. Udzielany będzie sakrament namaszczenia chorych. 
Parafian prosimy o pomoc w dotarciu do kościoła. Z tej okazji Caritas bardzo serdecznie zapra-
szam po Mszy Świętej na spotkanie do domu katechetycznego. 

• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci w sobotę o godz. 1000. 
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000. 
• RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• Przypominamy o pielgrzymkach do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II. Kończy się teŜ czas 

zapisów na wyjazd na Światowe Dni MłodzieŜy. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia ksiąŜka ks. Eugeniusza Plocha „Za-
słyszane w Ars”. Zachęcamy takŜe do korzystania z biblioteki. MoŜna tam wypoŜyczyć tę ksiąŜkę 
oraz inne nowości (m.in. wywiad z Benedyktem XVI). 

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

• 16 grudnia ubiegłego roku został zniszczony przez poŜar dach kościoła w Jełowej za Opolem. Aby 
wspomóc tę parafie w odbudowie kościoła odbędzie się w przyszłą niedzielę zbiórka przed ko-
ściołem na ten cel. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 
zwłaszcza za pomoc w sprzątaniu kościoła. 

 

W minionym tygodniu odszedł do Pana: 
� Józef Rudnicki , lat 84, zam. na ul. Euchendorffa 22 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
 
Diecezjalna Fundacja Obrony śycia, która pro-
wadzi wiele dzieł (Ośrodek Adopcyjny, Dom 
Matki i Dziecka, Diecezjalną Poradnie Rodzinną) 
jako organizacja poŜytku publicznego prosi o 
wsparcie i przekazanie 1%. Więcej na dfoz.pl. 

 
PoŜar kościoła w Jełowej (Fot NTO) 
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Walentynkowa propozycja 
Od kilku lat trwa „chrzczenie” zwyczajów, które swoimi korzeniami sięgają chrześcijaństwa, ale z 
biegiem czasu stały się pogańskimi. Święty Walenty był i jest patronem zakochanych. To dobrze. 
Zakochanie jest pięknym etapem rodzenia się miłości. Dziś jednak proponuje się wiele „walentynko-
wych gadŜetów”, na które nie moŜemy się zgodzić. 
Stąd od kilku lat Duszpasterstwo młodzieŜy proponuje dobre i piękne znaki. Były kryształowe serca. 
Rok temu naszymi lokalnymi siłami została wyprodukowana nietypowa, bo prostokątna płytka z pio-
senką „Jestem kocham” naszego zespołu „Love Story”. Tym znakom zawsze towarzyszyły katechezy i 
refleksja nad sensem miłości i zakochania. 
 

Dalsze losy 
„prostokątnej płytki” i całego zespołu są cie-

kawe. Były większe i mniejsze koncerty. Śmiało 
moŜna powiedzieć, Ŝe Pan Bóg poruszył odpo-
wiednie serca (a było to na koncercie we Wro-
cławiu) i bez wielkiego zabiegania pojawiły się 
moŜliwości nagrania studyjnej płyty. Pojawił się 
producent muzyczny Leszek 
Łuszcz (znany ze współpracy 
z m.in. z Marią Peszek, Ro-
bertem Gawlińskim i Renatą 
Przemyk). Nagrań dokonano 
w Tarnowie. Płyta w nawią-
zaniu do Ewangelii została 
zatytułowana „Talitha kum”. 
To słowa, które Jezus wypo-
wiedział do młodej, a jednak 
juŜ obumarłej dziewczyny i 
przywrócił ją do pełni Ŝycia. 
(Mk 5,41). 

Materiał z płyta trafił do 
księŜy z diecezji Tarnowskiej. To znów wyraźne, 
bo niezamierzone po ludzku, działanie dobrego 
Boga. Pojawiły się nowe moŜliwości: premiera w 
Niepokalane Poczęcie, w kościele bł Karoliny 
Kozkówny, patronki czystych serc. Trudno było 
wymyślić piękniej… 

Dalej płyta trafiła na listę przebojów mu-
zyczne dary (do odsłuchania na 
www.muzycznedary.pl). Piosenka, która jest 
wołaniem o czystość w tym świecie p.t. „May-
day” pnie się stopniowo i w tym tygodniu jest na 
miejscu piątym. Lista jest emitowana przez 30 

rozgłośni w Polsce. Piosenka została takŜe do-
brze oceniona w plebiscycie „Grajmy swoje” 
ogłoszonym przez Radio RDN. To cieszy. Jed-
nak… 

Nie chodzi o rozgłos 
czy teŜ sławę. Chodzi o to, aby dobre treści, a 
tym bez wątpienia jest idea czystej miłości, trafi-

ła do wszystkich. To nie sztu-
ka zrobić koncert dla wierzą-
cej młodzieŜy na czuwaniu w 
klasztorze. Sztuką jest trafić 
do ucha „przypadkowego” 
słuchacza, „przypadkowej’ 
rozgłośni. Słowo „przypad-
kowy” wkładamy w cudzy-
słów, bowiem historia Love 
Story pokazała niejednokrot-
nie, Ŝe za „przypadkiem” 
kryją się BoŜe natchnienia i 
Jego działanie. Oby treści 
zawarte na nowej płycie po-

mogły w rozmyślaniu nad walentynkowymi tre-
ściami, pomagały bardziej odpowiedzialnie po-
sługiwać się słowem KOCHAM. Ufamy takŜe, 
Ŝe wielu usłyszy Jezusowe wezwanie „Talitha 
kum” i pozwoli młodym ludziom powstawać i 
nieustannie wracać do pełni Ŝycia. 

W niedzielę, 13 lutego, w przeddzień wspo-
mnienia patrona zakochanych będzie moŜna 
nabyć płytę. 
• www.myspace.com/storylove 
• www.linia.raciborz.com.pl – zakładka zespół 

Love Story 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspj.raciborz.com.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ@raciborz.com.pl 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
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):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy : piątki 1700 – 1900  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


