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VII Niedziela zwykła 
Z księgi Kapłańskiej (19,1-2.17-18) 
 

„Pan powiedział do MojŜesza: „Mów do całej społeczności synów 
Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg 
wasz! Nie będziesz Ŝywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upomi-
nał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szu-
kał pomsty, nie będziesz Ŝywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz 
kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan.” 
 

WaŜne wezwanie słyszymy tej niedzieli z ust 
samego Pana Boga: ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE, BO 
JA JESTEM ŚWIĘTY! Pismo św. podkreśla, Ŝe 
świętość jest przymiotem Boga. Tylko Bóg jest 
święty (hebr. qadosz), czyli Zupełnie-Inny, z 
którym absolutnie niczego nie moŜna porównać. 
W świętości Bóg najpełniej objawia siebie: „Al-
bowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem, po-
środku ciebie jestem Ja-Święty” (Oz 11,9). Świę-
tość Boga jest widoczna i odczuwalna oraz do-
stępna w świecie, który On stworzył. Szczególne 
uczestnictwo w niej przypada ludziom, powoła-
nym do istnienia na Jego „obraz i podobieństwo”, 
a zwłaszcza tym spośród nas, którzy otwierają się 
i owocnie odpowiadają na rozlany w swoich 
sercach dar BoŜej miłości.  Tak wiele razy rów-
nieŜ słyszymy wypowiadane słowa, nawet przez 
wielu chrześcijan: „przecieŜ nikt, nie jest świę-
ty”. To tak jak byśmy zaprzeczali samemu Bogu, 
nawołującego nas do osobistej świętości. Bo 
przecieŜ kaŜdy z nas pragnie być kiedyś miesz-
kańcem nieba, a tam będą mieszkali sami święci. 
Nie moŜe być inaczej. Tak więc musimy Ŝyć tak, 
aby tę świętość kaŜdego dnia zdobywać. A być 
świętym, to nie znaczy bez grzechu, ale to pój- 

ście na całość, pójście za Chrystusem i wiara w 
Jego miłość wbrew kaŜdej swojej słabości – 
nauczał Jan Paweł II. 

A jak tę świętość zdobyć? Jak Ŝyć, aby być 
blisko Pana? Bóg daje nam odpowiedź: zobacz 
na swego bliźniego. DostrzeŜ w oczach swego 
brata i siostry wzrok samego Pana, a to bardzo 
pomoŜe kaŜdemu z nas przejść przez to Ŝycie w 
Jego obecności słuŜąc zarazem tym, których On 
sam postawił na drodze naszego Ŝycia.  

Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu 
okaŜemy, ono moŜe stopniowo prowadzić do 
jego opamiętania. Prawo MojŜeszowe nakazywa-
ło: „Nie będziesz Ŝywił w sercu nienawiści do 
brata... nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz 
Ŝywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz 
kochał bliźniego jak siebie samego”. Przepiękny 
urywek, prawdziwa perła Starego Testamentu, 
w którym juŜ jest zamknięty duch Nowego Jedy-
nym skutecznym lekarstwem na nienawiść jest 
mądre przebaczenie, okazane przez brata i przez 
Boga. Ono ukazuje bezsens nienawiści. Ono wzy-
wa do jej zaniechania. Ono kompromituje niena-
widzącego i czyni mocarzem przebaczającego.
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Poniedziałek – 21 lutego 2011        Mk 9,14-29 
   630     Za †† Urszulę Smoczyńską i jej męŜa Waldemara 
   700   Za † Annę Müller i zmarłych z rodziny 
 1800 1.  Za † Bronisławę Krętosz 
   2. Za †† ojca Jana Dudka, matkę Franciszkę i wszystkich zmarłych z rodziny 
Wtorek – 22 lutego 2011 – Katedry św. Piotra Apostoła    Mt 16,13-19 
   630     Za †† rodziców Agnieszkę i Mikołaja Semeniuk, brata Gerharda i zmarłych z rodziny 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Cempel (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1) 
   800   W języku niemieckim: Za † Antoniego Sollich 
 1800     Za †† rodziców Klarę, Antoniego, Gertrudę, Józefa, rodzeństwo, dziadków, pokrewieństwo z 

obu stron, wszystkich zmarłych z rodzin Czekała, Krzykała, za dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 23 lutego 2011 – św. Polikarpa, biskupa i męczennika   Mk 9,38-40 
   630     Za † Joannę Saternus oraz za zmarłych z rodziny Krzosok 
   700    Za † matkę GraŜynę Lubacz w 11. rocznicę śmierci 
 1800 1. Za † Anielę Marcol w I rocznicę śmierci 
   2. Za † Marię Grech, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 24 lutego 2011        Mk 9,41-50 
   630     Za †† Agnieszkę Ćwik, trzech braci, dwie siostry, rodziców 
   700   Za †† z rodziny Borowiec i Wiolettę Leroch 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Za †† rodziców Adama i Leokadię oraz za zmarłych z rodziny Groszkiewiczów  
        2.  Za † matkę Gertrudę Zaczek, jej matkę Karolinę i dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 25 lutego 2011         Mk 10,1-12 
   630   Za †† Ferdynanda Ćwika, dwie siostry, trzech braci, dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† Aleksa Kwaśnicę w 9. rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Martę oraz siostrę Wandę 
 1800 1. Za † Jana Bedryja w 8. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny 
   2. Za † Zdzisława Jakosza 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 26 lutego 2011         Mk 10,13-16 
   630   Za † Antoninę Urban oraz za zmarłych z rodzin Urban, Stryjewskich, Zapart i Pałka 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron Jadwigę, Józefa oraz Józefę i Maksy-

miliana, braci Stanisława, Władysława, Józefa 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800 1.  Za †† rodziców Amalię i Stefana Sobocińskich oraz za Józefa Koczy 
   2. Za †† rodziców Alojzego, Józefę i Augustyna, Stanisława Gronowicza, Adama, Barbarę, 

zmarłych z rodziny Marcinkowskich i dusze w czyśćcu cierpiące 
      Nowenna przed beatyfikacją Jana Pawła II – czuwanie dla dorosłych 
      Konferencja – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” (Redemptor hominis), Adoracja, okazja 

do spowiedzi 
VIII Niedziela zwykła – 27 lutego 2011   Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34 
   700    Za †† Ŝonę w 3. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i szwagra Jana 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności w intencji Michaeli z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, BoŜe 

błogosławieństwo i szczęśliwe zdanie egzaminów 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Natalia Wanat, Agata Strzelec, Marek Pytlik 
 1200   Za †† Ludwikę Nowodworską w 2. rocznicę śmierci, ojca Czesława, brata Bronisława, 

szwagra Jana, dziadków i wszystkich zmarłych z rodziny 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za †† Mieczysława Pospiszyl w 5. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: o powołania zakonne oraz za istniejące zgromadzenia 
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• W tym tygodniu w naszej parafii rozpoczął swoją praktyk ę przed święceniami kapłańskimi 
diakon Grzegorz Bławicki z par. w Biskupowie. śyczymy obfitego BoŜego błogosławieństwa 
na cały czas posługi duszpasterskiej. KsięŜa diakoni będą odbywali swoją praktykę na parafiach 
do maja. Przypomnijmy, Ŝe diakoni mogą głosić Słowo BoŜe, katechizować oraz sprawować nie-
które sakramenty (chrzest, asystować przy sakramencie małŜeństwa). W tym roku święceni ka-
płańskie będą 12 czerwca. 

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

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. RównieŜ w poniedziałek po wieczornej Mszy spotkanie 
wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w domu katechetycznym. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich.w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom. 
• Grupa wtorkowa dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej będzie miała 

zaległe spotkanie we wtorek o 1530 lub 1630. Spotkań w piątek nie będzie. 
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• Kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami zapraszamy na Msze Świętą w czwartek o 

1800. Po Mszy spotkanie. 
• MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo 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. 
• W ramach przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pragniemy w całym dekanacie prze-

Ŝyć dziewięciotygodniową Nowennę. Będzie się ona odbywała kaŜdego tygodnia w innym 
miejscu. Zapraszamy wszystkich w sobotę do naszego kościoła na wieczorną Mszę Świętą, a 
po niej na konferencję, Adorację z okazją do spowiedzi. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• KIK zapraszam na spotkanie w środę po wieczornej Mszy Świętej ze Starostą oraz Dyrektorem 

Szpitala nt. „Aktualne problemy ochrony zdrowia w Raciborzu”. 
• Pielgrzymów wybierających się na pielgrzymki do Rzymu, Fatimy oraz do Madrytu na Światowe 

Dni MłodzieŜy prosimy o dokonywanie wpłat. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.  
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Szczególnie 

dziękujemy za ofiary złoŜone w ubiegłą niedzielę na odbudowę dachu, który spłonął na kościele w 
Jełowej. Zebrano kwotę 3240 zł. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Stanisław Piwowarczyk, lat 72, zam. na ul. Łąkowej 3d 
� Cecylia Wąsińska, lat 75, zam. na ul. Katowickiej 25 
� Ryszard Cesarz, lat 77, zam. na ul. świrki i Wigury 18 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś podsumowanie tygodnia 

NZM@poczta.fm 
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W drodze na beatyfikację 
 
Na portalu wiara.pl moŜemy przeczytać wypowiedź ks. abp Damiana Zimonia: „czas oczekiwania na 
to wielkie wydarzenie, nie moŜe być czasem straconym. Musimy przede wszystkim pamiętać, o tym, 
co najwaŜniejsze: naszej drodze do świętości. W tym na pewno pomoŜe nam modlitwa o Ducha Świę-
tego” - zauwaŜa metropolita katowicki. „Beatyfikacja PapieŜa-Polaka zbliŜa się wielkimi krokami. 
WaŜne, abyśmy tego czasu przygotowania do tak podniosłego wydarzenia, nie zaprzepaścili. - To 
musi być przede wszystkim czas naszego osobistego nawrócenia - uwaŜa metropolita katowicki abp 
Damian Zimoń. 
 
Wielu podejmie trud pielgrzymowania do Rzy-
mu, aby osobiście uczestniczyć w tym wydarze-
niu. To wielkie przeŜycie bez względu na to ile 
będzie moŜna zobaczyć „na własne oczy”. Pozo-
staje przeŜycie. Jeszcze większa rzesza tych, 
którzy pozostaną będzie łączyło się z wiecznym 
miastem duchowo oraz za pomocą środków 
przekazu. 
Jest jednak potrzeba dobrego wykorzystania 
czasu, jaki pozostał do beatyfikacji. Rzeczywi-
ście to winien być czas osobistego nawrócenia i 
budowania – zgodnie z tematem roku – komunii 
z Bogiem. Na naszych oczach rodził się święty. 
Potrzeba, aby ta świętość Sługi BoŜego owoco-
wała naszym uświęceniem. To jedyna słuszna 
odpowiedź i reakcja na ten fakt. Warto więc 
wspominać nasze spotkania na pielgrzymkowym 
szlaku Jana Pawła II. Warto wspomnieć ile razy, 

i przy jakich wypowiadanych przez Niego sło-
wach, klaskaliśmy z zapałem. Trzeba nam zatem 
ponownie przypomnieć sobie papieskie naucza-
nie. Musi stać się dla kaŜdego z nas zadaniem i 
wezwaniem. 
Z tego powodu w skali całego dekanatu zapropo-
nować wspólne przygotowania w formie dzie-
więciotygodniowej Nowenny przed beatyfikacją. 
Będą to spotkania o charakterze modlitewnym w 
róŜnych parafiach naszego dekanatu. Będą one 
związane z głównymi dokumentami papieskimi. 
Obok tych spotkań odbędą się spotkania, konkur-
sy, wystawy i koncerty, a takŜe inne naboŜeń-
stwa, jak chociaŜby Droga KrzyŜowa ulicami 
miasta. 
Nowennę rozpoczynamy w naszej parafii w so-
botę 26 lutego w ramach czuwania dla dorosłych. 
Zapraszamy serdeczne. 

NajwaŜniejsze uroczysto-
ści o charakterze dzięk-
czynnym odbędą się 1 
maja przy parafii Matki 
BoŜej, a zatem przy po-
mniku. Szczegóły ukaŜą 
się na plakatach. Póki co 
wykorzystajmy i roz-
pocznijmy Nowennę… 
Niech świętość Sługi 
BoŜego przyczyni się 
choć odrobinę do naszego 
uświęcenia. 

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. 


