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VI Niedziela zwykła
Z księgi Syracydesa (15,15-20)
„PołoŜył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz
rękę. Przed ludźmi Ŝycie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci
dane. PoniewaŜ wielka jest mądrość Pana, potęŜny jest władzą i widzi
wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje
kaŜdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezboŜnym i nikomu
nie zezwolił grzeszyć.”

Wiele razy mówimy: „Ŝycie, to
sztuka wyboru”. Bo tak rzeczywiście jest.
Potwierdza ten fakt takŜe dzisiejsze Słowo
BoŜe. PołoŜył przed tobą ogień i wodę, co
zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed
ludźmi Ŝycie i śmierć, co ci się podoba, to
będzie ci dane. JakŜe wielki jest Pan,
pozwalający człowiekowi w jego wolnej
woli wybierać, niestety nawet zło, gdyŜ nie
chce, abyśmy byli uroczymi marionetkami w
Jego rękach. Jak bardzo nas szanuje i kocha.
W odnajdywaniu, tej BoŜej drogi tu na
ziemi, ma nam pomóc prawo nadane przez
samego Boga. Kto je wypełnia, ten wybiera
Ŝycie i błogosławieństwo. Jedyna droga
prawdziwego Ŝycia to droga dobrego
poznania BoŜego Prawa i moŜliwie
doskonałego jego wypełnienia. Im wcześniej
człowiek to zrozumie, tym prostsze staje się
jego Ŝycie. Znika wówczas bunt wobec
Prawa. Nie jest ono bowiem przeszkodą, lecz
pomocą, nie zniewala, lecz otwiera
perspektywę wolności. JakŜe niewielu
dzisiaj stara się to zrozumieć, traktując

przykazania BoŜe jako zło konieczne,
ograniczające wolność człowieka. Człowiek,
który zna wartość prawa, kaŜde jego
naruszenie chce moŜliwie szybko naprawić,
wiedząc, Ŝe to jedynie słuszne działanie.
Wierne zachowanie BoŜego Prawa wypełnia
człowieka pokojem nieznanym dla świata.
Radość ducha promieniuje na innych.
Nie chciejmy więc czynić się
mądrzejszymi od samego Stwórcy, sądząc,
Ŝe nikt nam nie będzie rozkazywał jak mamy
postępować. Jednak juŜ tu na ziemi, wiodąc
takie, czy inne Ŝycie, sami odczujemy jaką
drogą podąŜamy i co wybieramy. Czy
jesteśmy ludźmi błogosławieństwa, czy
przekleństwa?
NajwaŜniejszy jest fakt, Ŝe ten wybór naleŜy
do nas, a nie do kogo innego. Daj BoŜe,
abyśmy zawsze umieli wybierać to, co
dobre, abyśmy umieli postępować w świetle
prawa Pańskiego. Bo przecieŜ powtarzamy
kaŜdego dnia: Bądź wola Twoja, jako w
niebie tak i na ziemi…
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Poniedziałek – 14 lutego 2011 – św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
630
Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego Baranek
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii w dniu urodzin, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
1800 1. Za † matkę Kazimierę Jastrzębską w I rocznicę śmierci, †† dziadków Jastrzębskich i
Zarębów
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji ks. Marcina Cytryckiego w dniu urodzin, z prośbą o dary
Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej
Wtorek – 15 lutego 2011
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Alberta i Łucję Stuka, †† dziadków, rodzeństwo i
pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† rodziców Józefa i Stanisławę Ganczarskich, męŜa i ojca Józefa Kolowca, brata
Władysława i †† z rodziny
800
W języku niemieckim: Für verstobene Johannes und Albertine Depta
1800 Za zmarłych /zbiorowa/: za † Efrema Zebut w I rocznicę śmierci, za † Urszulę Słaninę /od
sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a/, za † Zofię Krośniewską w I rocznicę śmierci, za †
Ŝonę Marię w 15. rocznicę śmierci, za † Marię Cempel /w 30. dzień/, za † Józefa
Paprotnego /w 30 dzień/, za † Jana Martynus /od sąsiadów z ulicy Katowickiej 19/, za †
Stanisławę Storka /w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22/, za † córkę, siostrę i
mamę Izabelę Adamską w 2. rocznicę śmierci, † dziadka Jana w 5. rocznicę śmierci, †† z
rodziny, za † Romana Skowronka w 2. rocznicę śmierci, za † Marka Hipnarowicza /od
sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26/
Środa – 16 lutego 2011
630
Za †† dziadków Józefa i Adolfinę i ich †† dzieci
Za †† Ŝonę Annę i rodziców z obu stron
700
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w rocznicę urodzin oraz za
wszystkich †† z rodzin Kurchan, Wycisk i Pacharzyna
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alberta i Marię, teściów Jana i Stefanię i †† z
rodziny Adamek, Lenert, Klima i Tebel
Czwartek – 17 lutego 2011
630
Do Miłosierdzia BoŜego i Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i dalszą opiekę i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie Kula i
Jałtuszewskich
700
Za † Stanisławę Sydlo oraz za †† z rodzin Sydlo, Wosz, Kańduła, Kufel oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
1630
Szkolna: Za †† ElŜbietę i Józefa Mazurków
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1730
1800 Za †† mamę Mariannę Łazienka w rocznicę urodzin, męŜa Antoniego Krawczyka oraz ††
rodzeństwo z obu stron
Piątek – 18 lutego 2011
630
Za † Urszulę Słanina /od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a/
700
Za † ElŜbietę MaruŜenko w rocznicę urodzin
1800 1. W intencji Ludmiły, Zbigniewa, Bogusława, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo
oraz dary Ducha Świętego
2. Za † męŜa Stanisława Nowakowskiego, †† rodziców Marię i Józefa śókowskich, Gertrudę
i Józefa Nowakowskich, Irenę i Mariana JeŜyk i szwagra Jana Majera
1900
MłodzieŜowa:
Sobota – 19 lutego 2011
630
Za †† rodziców Wandę i Kazimierza Sochackich, †† dziadków z obu stron i † Zdzisława
Gardygałę
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Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla dzieci i wnuków w rodzinie Sekuła
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Marka w dniu urodzin
2. Za †† rodziców Annę i Nikodema Bobryk, teściów Agnieszkę i Eryka i całe
pokrewieństwo z obu stron
VII Niedziela – 20 lutego 2011
700
Za † Zdzisława Demela /od sąsiadów z ulicy Katowickiej 5 i 5a/
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† rodziców Józefa i Janinę Bednarek, brata Józefa i teścia Mariana Gajnego
1030
Za †† Józefa Marcinkowskiego, Aleksandrę Brzoska, Bogusławę Kozicką, Helenę Fedak
oraz †† pokrewieństwo
1200
Z okazji 19. rocznicy urodzin Mateusza, z prośbą o światło Ducha Świętego,
błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki Najświętszej
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka, †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o powołania zakonne
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730
na nieszpory niedzielne.
• Jutro święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego, a takŜe Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej
Mszy Świętej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• Spotkania dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej odbędą się: dla
grupy piątkowej w tym tygodniu w piątek o 1530 lub o 1630, natomiast dla grupy wtorkowej, w
następny wtorek, czyli 22 lutego (!).
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730
róŜaniec.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• Spotkanie Marianek w sobotę o 1200.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci 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.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, „Gość Niedzielny”, miesięcznik
dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Dziś moŜna nabyć płytę zespołu Love Story. Płyta mówi o
czystej miłości, co jest waŜne w kontekście jutrzejszego wspomnienia patrona zakochanych.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest
na bieŜące potrzeby parafii. Dziś
takŜe dodatkowa zbiórka przed
kościołem na odbudowę kościoła w
Jełowej, który ucierpiał podczas
grudniowego poŜaru dachu.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace
przy kościele składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
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Sługa BoŜy PapieŜ Jan Paweł II o modlitwie
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

Kościół, doświadczony nauczyciel ludzkości i świętości, podsuwa nam dawne i wciąŜ nowe
narzędzia codziennej walki z podszeptami złego: są nimi modlitwa, sakramenty. pokuta,
uwaŜne słuchanie słowa BoŜego, czujność i post.
JeŜeli naprawdę chcecie podąŜać za Chrystusem, jeŜeli chcecie, aby wasza miłość do Niego
wzrastała i nabierała powagi, to musicie być wierni modlitwie. Modlitwa jest kluczem do
Ŝycia w Chrystusie. Bez modlitwy nasza wiara i miłość będą zamierać. Jeśli zawsze
odmawiacie codzienne modlitwy i regularnie uczęszczacie na Mszę, to wasza miłość do
Jezusa będzie coraz silniejsza. Wówczas wasze serca zaczną odczuwać głęboką radość i
pokój.
Wśród zwykłych ludzkich zajęć nie moŜemy zatracić łączności z Chrystusem. Potrzebne są
nam szczególne momenty przeznaczone wyłącznie na modlitwę. Modlitwa jest niezbędna w
Ŝyciu osobistym i w apostolacie. Nie moŜe być autentycznego świadectwa chrześcijańskiego
bez modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia, energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód,
jest źródłem wytrwałości i mocy podejmowania inicjatywy.
Kto się modli, nie traci ducha nawet w obliczu największych trudności, poniewaŜ czuje, Ŝe
Bóg jest przy nim i w Jego ojcowskich ramionach znajduje schronienie, pogodę i pokój
ducha.
Usilnie zachęcam wiernych, aby adorowali Chrystusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza, pozwalając Mu uzdrawiać nasze sumienia, oczyszczać nas, oświecać i
jednoczyć. Ze spotkania z Nim chrześcijanie zaczerpną siły potrzebne do Ŝycia duchowego i
do realizacji swojej misji w świecie. Trwając bowiem w zjednoczeniu serc z Boskim
Nauczycielem i odkrywając nieskończoną miłość Ojca, staną się prawdziwymi czcicielami w
duchu i w prawdzie. Ich wiara oŜywi się, oni zaś wnikną w tajemnice Boga i zostaną głęboko
przemienieni przez Chrystusa.
Obcowanie z Chrystusem w milczeniu i kontemplacji nie oddala nas od współczesnych ludzi,
ale przeciwnie – uwraŜliwia nas i otwiera na ich radości i smutki, rozszerza nasze serca, by
mogły ogarnąć cały świat.
KaŜdy człowiek, który modli się do Zbawiciela, pociąga za sobą cały świat i wywyŜsza go ku
Bogu. Ci, którzy trwają przed Panem, pełnią zatem bardzo
waŜną posługę: przedstawiają Chrystusowi tych wszystkich,
którzy Go nie znają lub są od Niego oddaleni; w ich imieniu
czuwają przed Jego obliczem.
JakŜe ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona
czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i
Na zawsze młodzi...
całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak
Niedziela po 2030
czynią to dzieci.
Niech waszym pokarmem będzie wytrwała modlitwa.
NZM@poczta.fm
Modlitwa nabiera mocy, gdy towarzyszy jej post i jałmuŜna.

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 / 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
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. uzaleŜnień – 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.

