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Ofiarowanie Pańskie 
Ewangelia według św. Łukasza (2,22-32) 
 
„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa 
MojŜeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
„Ka Ŝde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. 
Mieli równieŜ złoŜyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  
A Ŝył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek 
prawy i poboŜny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty 
objawił, Ŝe nie ujrzy śmierci, aŜ nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł 
do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on 
wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.  
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,  
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:  
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. 
 

To, co uczynili Maryja i Józef wynikało ze 
starej, uświęconej tradycji. Tak nakazywało prawo, 
zwyczaj. Tak wreszcie zostało napisane w przepi-
sach Prawa Pańskiego. To, co uczyniono na mocy 
zwyczaju przyniosło nieoczekiwane owoce. Oto 
wszystko dzieje się z natchnienia Ducha Świętego. 
Starzec Symeon kierując się jego natchnieniami 
rozpoznał tak długo oczekiwanego Mesjasza. W 
jego Ŝyciu wypełniło się juŜ wszystko. Wiedząc, Ŝe 
nie wydarzy się dla niego juŜ nic nowego wyraŜał 
przed Bogiem swoją gotowość: „Teraz o Władco 
pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju... Moje 
oczy ujrzały Zbawienie.., światło... i chwałę ludu 
Izraela...” 

Pojawiła się teŜ w świątyni podeszła w la-
tach prorokini Anna. Ona równieŜ mówiła o Nim 
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozo-
limy. Pomimo prostoty wydarzenia, bo tak pewnie 
wyglądała święta rodzina (jak jedna z wielu); po-
mimo pewnego ubóstwa (bo złoŜono tylko dwa 
gołębie w ofierze) ci starsi ludzie rozpoznali w 
sercu wielkość Jezusa. Musiały to być niezwykłe 

wydarzenia, słowa i spotkania, zwłaszcza dla Maryi 
i Józefa. Wiemy, Ŝe usłyszał niezwykłe proroctwo 
o mieczu, który przeniknie jej serce... 

Zwyczaj, nakaz tradycji, zewnętrzny nakaz... 
IleŜ rzeczy czynimy na mocy tradycji w naszym 
Ŝyciu religijnym? Prosimy o chrzest, bo przecieŜ 
chrzci się dzieci... Posyłamy młodych do bierzmo-
wania, bo taki jest zwyczaj... Stawiamy choinkę, 
święcimy pokarmy...  

Zwyczaj – to coś dobrego?... a moŜe niedo-
brego, bo przecieŜ grozi tym, Ŝe będzie pusty zwy-
czaj, bez treści? Czym jest zwyczaj na mocy które-
go tak wiele się dzieje, takŜe w naszym Ŝyciu?  

To zaleŜy od tego czym się wypełni, jakimi 
treściami się wypełni zwyczaj i tradycję. Gdyby 
Maryja i Józef uczynili wszystko dla „świętego 
spokoju, bo przecieŜ wszyscy tak robią, bo tak 
trzeba..., to wtedy pewnie nic by się nie wydarzyło 
wielkiego. Oni jednak włoŜyli w zewnętrzne znaki 
całe swoje wnętrze, ofiarowali wszystko i to z 
pewnością rzutowało na całe ich Ŝycie. Wtedy 
zwyczaj jest czymś naprawdę cennym. 
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Poniedziałek – 3 lutego 2014 – św. BłaŜeja, biskupa i męczennika   Mk 5,1-20 
   630   Za †† Antoniego, Martę, brata Janusza, siostrzeńca Leszka i wszystkich †† z rodzin : Myszor, 

Marcol, Wilkoński i Tobolasz    
   700   Dziękczynna w intencji Julianny i Józefa z okazji 80. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie dla całej rodziny  
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Gerharda i matkę Adelę Jagolin, ††dziadków i pokrewień-

stwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące  
   2. Za † mamę Annę Strojną w 1. rocznicę śmierci oraz za † męŜa  Mieczysława  
Wtorek – 4 lutego 2014         Mk 5,21-43 
   630   Za † Marię Pawlik i †† rodziców Waltra i ElŜbietę 
   800   W języku niemieckim: Za † Andrzeja Bronder  
      900    Dziękczynna w intencji Kazimiery Hytroś z okazji 71. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo  
 1800   Dziękczynna z okazji 50. r. ur. Jadwigi o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny  
Środa – 5 lutego 2014 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy    Mk 6,1-6 
   630   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji Eugenii Grochowskiej z okazji 100. rocznicy urodzin, z 
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   700   Za †† Ŝonę Hildegardę, rodziców z obu stron, zięcia Alberta i dusze w czyśćcu cierpiące  
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Elfrydę Gawlik, Edmunda Śrót w 22. rocznicę śmierci, 

††rodziców Śrót i Graf i † Gertrudę Cyron 
   2. Za ††rodziców Marię i Dominika Gronowicz i wszystkich †† z rodziny  
I Czwartek miesiąca – 6 lutego 2014  - św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników  Mk 6,7-13 
   630   Msza święta dziękczynna w intencji Jolanty Michalik w 50. rocznicę urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie i ukojenie w bólu w 
związku ze śmiercią córki Patrycji   

   700   Za †† rodziców Rozalię i Władysława Pantoł oraz za †† z rodziny Pantoł, Jakub i Rajzer  
 1630   Szkolna: Za † Ottona Kowol w 13. rocznicę śmierci oraz o zdrowie dla Edeltraudy  
 1730   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby ołtarza   
   2. Za † Zofię Mysiakowską (od sąsiadów) 
I Piątek miesiąca – 7 lutego 2014        Mk 6,14-29 
   630   Za † Jana Łasiuka (w 30. dzień po śmierci) , za †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i du-

sze w czyśćcu cierpiące 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Ludmiły, Zbigniewa i Bogusława z okazji urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie   
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa  
   2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji córki Doroty z okazji 30. rocznicy urodzin o 

BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie  
 1900   MłodzieŜowa: W intencji Bogusława z okazji 15. rocznicy urodzin z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego  
Sobota – 8 lutego 2014         Mk 6,30-34 
   630   Za † męŜa Kazimierza w 4. rocznicę śmierci, † brata Władysława, †† rodziców i dziadków z 

obu stron  
   700   Za †† Stanisławę Słomian, męŜa, córkę, dwóch synów i †† pokrewieństwo Słomian i Stasiak  
 1100   Ślub Doroty Białoskórskiej i Jerzego Lazar 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Mieczysława, rodziców z obu stron, Marię Bartczak i 

wszystkich †† z pokrewieństwa    
   2. Za † Krystynę Socha w 80. rocznicę urodzin  
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V Niedziela zwykła – 9 lutego 2014   Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 
   700    za † Mariana Smolnika (w 30. dzień) 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Dziękczynna w intencji Ireny z okazji 60. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 

w rodzinie  
 1030    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze dla Anny i Władysława Pietras w 45. rocznicę ślubu   
 1200   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w intencji Beaty Rejszka w 80. rocz-
nicę urodzin  

 1700    RóŜaniec 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej w intencji Bronisławy i Kazimierza 

z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło-
gosławieństwo i zdrowie w rodzinie    

W tym tygodniu modlimy się: o wierność wobec BoŜego zamysłu względem rodziny 
 

• W dzisiejszą niedzielę przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to równocześnie Dzień śycia 
Konsekrowanego, dzień modlitw w intencji osób zakonnych oraz o powołania zakonne. 

• Dziś zapraszamy równieŜ na 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie oraz w intencji nie-
wierzących. Tę modlitwę poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. O 1730 na nieszpory niedzielne. 

• Jutro przypada wspomnienie św. BłaŜeja, patrona osób z chorobami gardła.  
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii 

Świętej. Przypomnijmy, Ŝe spotkania odbywają się we wtorki oraz piątki, w dwóch porach: o 1530 
oraz 1630. Obowiązuje jedno z czterech spotkań. 

• W środę wspomnienie św. Agaty. Na Mszach Świętych poświęcenie chleba i wody ku czci św. Agaty. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 

Po przerwie kolędowej i feriach wracamy do cyklu piątkowych spotkań dla młodzieŜy. Pragniemy w 
ten sposób odbudować te spotkania formacyjne. Gorąco zapraszamy nie tylko młodzieŜ gimnazjalną, 
ale i ponadgimnazjalną oraz studencką. Na obecności tych ostatnich zaleŜy nam najbardziej. Celem 
spotkań będzie między innymi przygotowanie do Światowych Dni MłodzieŜy w 2016 roku. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek 

od godz. 1730, w piątek od godz. 1700. W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 
naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

• W sobotę, 8 lutego, od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• Z dniem wczorajszym zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie – kolędę. Dziękujemy wszystkim za 

wszystkie spotkania i chwile modlitwy. Dziękujemy takŜe za wszystkie złoŜone przy tej okazji ofiary. 
Będą one przeznaczone zgodnie z zapowiedzią na bieŜący remont organów. Dziękujemy. 

• W czasie kolędy rozdawaliśmy teksty Ojca Świętego przygotowane w kontekście Roku Rodziny na 
styczeń (w temacie: sytuacja współczesnej rodziny). Teksty te moŜna zabrać i przekazać innym. Za-
chęcamy do lektury. W lutym będziemy przypatrywać się zadaniom rodziny. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; przed 
kościołem zbiórka na klasztory klauzurowe. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele, zwłaszcza za porządkowanie dekoracji, składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”.  

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Sebastian Mackiewicz, lat 40, zam. na ul. Słowackiego 46 
� Aniela Piłka, lat 90, zam. na ul. Waryńskiego 1d 
� Hildegarda Kusz, lat 79, zam. na ul. Słowackiego 52 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Edykt Ksi ędza Biskupa Ordynariusza  
w sprawie procesu beatyfikacyjnego księŜniczki Eufemii 
 

Opole, 17 stycznia 2014 
 

EDYKT 
 

Dnia 20 lipca 2013 r. postulator, ks. Grzegorz Kublin zwrócił się do mnie z prośbą o przeprowadze-
nie procesu beatyfikacyjnego księŜniczki Eufemii (Ofki) raciborskiej, piastówny, siostry profeski drugiego 
zakonu św. Dominika. urodziła się ona około 1299 r. jako córka księcia raciborskiego Przemysława i 
księŜniczki mazowieckiej Anny. 9 kwietnia 1313 r. wstąpiła do zakonu dominikanek w Raciborzu, gdzie w 
latach 1341-1346 i 1349-1359 pełniła urząd przeoryszy. Zmarła 1359 r. w opinii świętości w tymŜe klasz-
torze. Pochowano ją w krypcie pod kaplica św. Dominika, która niegdyś przylegała do kościoła klasztor-
nego zakonnic. Wnet została otoczona kultem, który koncentrował się we wspomnianej kaplicy. W 1981 r. 
jej relikwie zostały przeniesione do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, gdzie do dziś jest 
czczona. Stosownie do ustawodawstwa papieŜa Urbana VIII i jego następców kult księŜniczki Eufemii 
wymaga zatwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej. 

W związku z powyŜszym w październiku 2013 r. zgodnie z wytycznymi prawa kanonicznego, 
zwróciłem się do konferencji Episkopatu Polski o opinie w sprawie stosowności rozpoczęcie procesu be-
atyfikacyjnego księŜniczki Eufemii raciborskiej. Opinia ta okazała się pozytywna (SEP-D6.3/11). 

Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pi-
sma, zdjęcia, pamiątki lub wiadomości w przedłoŜonej sprawie, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby 
zechcieli je przekazać do Kurii Diecezjalnej w Opolu do dnia 31 lipca 2014 r.  

 
 

Niedziela po 2030 
 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 

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.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz 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 od poniedziałku do czwartku  
      w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

Restauracja MIMO zapraszaRestauracja MIMO zapraszaRestauracja MIMO zapraszaRestauracja MIMO zaprasza    
 

Racibórz, ul. Eichendorffa 12; Hala Sezam 
codziennie 10.oo – 18.3o 

soboty, niedziele 11.oo – 15.3o 
 

Pakiet 10 obiadów (2 dania, sok) waŜny 3 miesiące 
Przyjęcia – Urodziny – Komunie – Catering 

Telefony:  32 726 15 73,   726 31 03 34,   603 46 02 49 


