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V Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (5,13-16)
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymŜe ją
posolić? Na nic się juŜ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na
górze. Nie zapala się teŜ światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku,
aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.
Czytając dzisiejszą Ewangelię, na myśl nasunęło mi się dość znane sformułowanie: być solą w
oku. Jest to stwierdzenie, które wyraŜa, Ŝe jest się
dla kogoś źródłem przykrości, wyrzutem sumienia.
I tu pojawia się pytanie, czy ja, jako chrześcijanin
dla przewrotnego świata jestem solą w oku?
Jezus w dzisiejszej ewangelii mówi swoim
uczniom, Ŝe są solą dla ziemi i światłem dla świata.
Oba te obrazy mają na celu ukazać drogę ucznia
Jezusa. Ukazują drogę kaŜdego z nas.
Z jednej strony kaŜdy kroczący za Chrystusem,
ma być solą: kimś, kto dodaje smaku, koloru czy
konserwuje. Sól ze swojej natury dodaje smak i
konserwuje, sprawia, Ŝe potrawy się nie psują.
Podobną rolę mają pełnić uczniowie Jezusa, mają
ukazywać sens Ŝycia, nadawać smak codzienności,
przynosić nadzieję tam, gdzie jest zwątpienie.
JednakŜe, Ŝeby trwać w dawaniu świadectwa
sami musimy się utwierdzać w wierze. Dlatego tak
waŜne jest trwanie „nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz
2,42). JeŜeli nie umacniamy swojej wiary, osłabiamy ją i staje się jak zwietrzała sól. Dzieje to wtedy,
gdy popadamy w rutynę, w wyuczone schematy,
gdy wyłączmy nasze serca i umysły.
PapieŜ Franciszek w Rio de Janeiro w czasie
otwarcia ŚDM wołał: „Dodaj wiary” – co to znaczy? Kiedy przygotowuje się dobrą potrawę i okazuje się, Ŝe brakuje soli, to „dodaje się” soli; jeśli
brakuje oleju, to „dodajemy” oleju... „Dodać” to
znaczy umieścić, dolać. Droga młodzieŜy, tak jest
takŜe w naszym Ŝyciu; jeśli chcemy, aby miało ono
naprawdę sens i było pełne, jak sami tego pragnie-

cie i na co zasługujecie, to mówię kaŜdemu i kaŜdej
z was: „dodaj wiary”, a Ŝycie nabierze nowego
smaku, Ŝycie będzie miało busolę, wskazującą kierunek; „dodaj nadziei”, a kaŜdy twój dzień będzie
oświecony i twój horyzont nie będzie juŜ ciemny,
lecz pełen światła; „dodaj miłości”, a twoje Ŝycie
będzie jak dom zbudowany na skale, twoje podąŜanie będzie radosne, bo spotkasz wielu przyjaciół,
którzy idą wraz z tobą. Dodaj wiary, dodaj nadziei,
dodaj miłości!”
Z drugiej strony Jezus przypomina nam, Ŝe jesteśmy światłością świata, czyli tymi, którzy przynoszą światłość prawdziwą, która w ciemności
świeci i ciemność jej nie ogarnia (J 1,5), światłość,
która oświeca pogan (Łk 2,32). Kiedy to się dzieje?
Za kaŜdym razem, gdy zgłębiamy słowo BoŜe, gdy
trwamy w łasce uświęcającej.
Być solą ziemi i światłością świata, nie jest
czymś łatwym, wymaga systematycznej pracy,
walki o swoje serce. I moŜe dlatego, albo przede
wszystkim, dlatego współczesny świat róŜny sposób atakuje Kościół, atakuje wartości, bo jest przysłowiową solą w oku świata. JednakŜe Jezus mówi
wprost – niejako nakazując – posyłam was jak
owce między wilki (Mt 10,16; Łk 10,3). A św.
Paweł dodaje do tego zachętę: „głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj,
podnoś na duchu z całą cierpliwością w kaŜdym
nauczaniu” (2Tm 4,2).
Panie, Jezus dodaj mi sił i odwagi, abym
umiał głosić twoją naukę, tam gdzie mnie posyłasz, bym stał się solą gdzie jest zwątpienie,
przynosił światło, gdzie panują mroki. Amen.
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Poniedziałek – 10 lutego 2014 – św. Scholastyki, dziewicy
Mk 6,53-56
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pawła i Annę Gogolin, rodzeństwo Gogolin – Rostek,
dziadków i pokrewieństwo z obu stron, brata i bratową Gogolin i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† rodziców Apolonię i Michała oraz ciocię Stanisławę
1800 1. W intencji Ojczyzny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza Błocha w 12. rocznicę śmierci, †† córkę Anielę, rodziców Ignacego i Anielę Błoch, siostrę Olimpię Waliszczak
Wtorek – 11 lutego 2014 – NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego
Mk 7,1-13
630
Do BoŜej Opatrzności z okazji 65. rocznicy urodzin RóŜy z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die †† Pf. Konrad Wersch, Renate
Kupczyk, und Krista Kapinos sowie für die †† Eltern und Verwandten aus den Familien
900
W intencji starszych i chorych Parafian (z błogosławieństwem z Lourdes)
1800
Dziękczynna w intencji Stanisława z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo w rodzinie
Środa – 12 lutego 2014
Mk 7,14-23
630
Za † Mieczysława Ziębę w rocznicę urodzin
700
Za † mamę Stanisławę w 14. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † Irenę Pytlik (od sąsiadów z ulicy Dworskiej)
2. Za † męŜa i ojca Stanisława Trudzika, †† rodziców z obu stron, siostrę Ritę i pokrewieństwo
Czwartek – 13 lutego 2014
Mk 7,24-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Trompeta w 30. dzień po śmierci
700
Za † tatę i dziadka Stanisława Krupiczowicza
1630
Szkolna: Za † męŜa i ojca Stanisława Piwowarczyka w 3. rocznicę śmierci
Za †† rodziców Kazimierę i Augusta Jastrzębskich, dziadków z obu stron i pokrewieństwo
1800
Piątek – 14 lutego 2014 – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy Łk 10,1-9
630
Za † RóŜę Ćwik w 1. rocznicę śmierci
900
Za † Ŝonę Marię w 18. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i pokrewieństwo
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Berezowskiego oraz za †† krewnych
2. Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji synów Grzegorza i Mirosława z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
3. Za † Lidię Kłosek (w 30. dzień)
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy w duchu Taizé
Sobota – 15 lutego 2014
Mk 8,1-10
630
Za † Ŝonę Annę Cempel w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i wszystkich †† z
rodziny
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Józefa i Stanisławę Ganczarskich, brata Władysława
oraz męŜa Józefa
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† teściów Bronisławę i Piotra i †† z rodziny
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa, ojca, dziadka Maksymiliana Heidera w 1.
rocznicę śmierci, za † syna Grzegorza w 15. rocznicę śmierci, †† Agnieszkę i Stanisława
Szumilak, Annę i Jana Kaczmarczyk, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Antoniego Jabłonkę w 13. rocznicę śmierci,† matkę Władysławę oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za † Marię
Jadczyk (od sasiadów z ulicy Katowickiej 9), za † BoŜenę Sochacką, za † Ŝonę Renate Kupczyk (w 30. dzień), za † męŜa Zbigniewa Kowalczyka oraz rodziców Bronisławę i Stanisława,
za † Lidię Kłosek (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 68 i znajomych), do Miłosierdzia BoŜego
za † Helenę Brzezińską (w 30. dzień), za † Piotra Raczka (od sąsiadów z ulicy Kosmonautów),
za † Alinę Damasiewicz (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 14), za †† Franciszkę Taszka oraz
Jadwigę Czogalla, za † Jadwigę Lenart w 10. rocznicę śmierci

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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VI Niedziela zwykła – 16 lutego 2014
Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
700
Dziękczynna w intencji Gerarda i Praksedy Kaziur z okazji 35. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Grzegorza, z prośbą o dalsze zdrowie
i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w dniu urodzin
1200 1. W intencji Władysławy i Janusza w 35. rocznicę ślubu i 60. rocznicę urodzin Janusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. W intencji mamy Ireny Butyńskiej z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † córkę Sylwię SwiŜewską w 19. rocznicę śmierci oraz za † męŜa
Maksymiliana Moskwę
W tym tygodniu modlimy się: w intencji narzeczonych i przygotowujących się do sakramentu małŜeństwa
•
•
•

Dzisiaj zapraszamy na 1700 na RóŜaniec za młode pokolenie, oraz na 1730 na nieszpory niedzielne.
W poniedziałek o 1900 próba scholi, o 1700 próba chóru.
Na wtorek na godz. 900 zapraszamy na Mszę Świętą wszystkich chorych i starszych Parafian.
Udzielane będzie błogosławieństwo z Lourdes.
• We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora.
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez
wspólnotę Chemin Neuf (Nowa Droga).
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. Na Mszę zapraszamy równieŜ dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej (nie będzie spotkań w salkach w tym tygodniu).
• W piątek przypada wspomnienie św. Cyryla i Metodego, patronów Europy, a takŜe wspomnienie św.
Walentego, patrona zakochanych.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą w duchu Taizé w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
• W lutym rozpoczną się przygotowania do bierzmowania dla dorosłych. Spotkania będą się odbywały w soboty o godz. 1900 w naszym domu katechetycznym. Jest zachętą Kościoła, aby dojrzały chrześcijanin przyjął wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, w tym równieŜ sakrament
bierzmowania. Samo bierzmowanie będzie udzielane w Opolu 23 marca (lub przy okazji bierzmowania w dekanacie w dniach 14-16 maja br).
• W dniach od 14 do 16 lutego w Seminarium Duchownym w Opolu odbędą się rekolekcje dla tegorocznych maturzystów, a takŜe dla uczniów z klas drugich szkół średnich oraz studentów. Informacje
u księŜy.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące
potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę dodatkowa zbiórka przed kościołem na ogrzewanie.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W imieniu
LSO bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
Parafianom i gościom, którzy przyczynili się do
zorganizowania naszego corocznego obozu narciarskiego. Bardzo dziękujemy za kaŜdą ofiarę. W sposób
szczególny dziękujemy p. L. Napierale z „Apteki przy rondzie”; p. J. Koza z BS „Auto Koza”, wydawnictwu „Amun”, restauracji „Mimo” oraz p. E. Ciesielskiej z biura podróŜy „Ciesielska Travel”
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Eufemia Kolos, lat 100, zam. na ul. Słowackiego 54
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Kolejny miesiąc w Roku Rodziny przynosi nam kolejny temat.
Zaczerpnięty jest on z dokumentu Ojca Świętego o rodzinie Familiaris
Consortio. Przypomnijmy, Ŝe w styczniu przypatrywaliśmy się blaskom
i cieniom rodziny i sytuacji w jakiej przyszło rodzinom Ŝyć. Okazją do tej
refleksji było podsumowanie zakończonego roku, podsumowanie czasu
kolędy, a takŜe uroczystość Świętej Rodziny. Do rąk Parafian daliśmy
dodatkowy numer gazetki z fragmentami pierwszej części wspomnianej
Adhortacji (moŜna ten numer gazetki jeszcze zabrać z kościoła).
W kolejnym miesiącu czas na kolejny temat:

Zamysł BoŜe względem małŜeństwa i rodziny
je się miłość jest (ma być) oczywiście rodzina.
Wracamy więc do początków. To ulubiony
CzyŜ nie miłość ślubują sobie młodzi ludzie na
temat rozwaŜań bł. Jana Pawła II. Nie raz to czynił,
ślubnym kobiercu?!
chociaŜby w cyklu środowych katechez, które
Ta ślubowana miłość tworzy szczególną
ukazały się w ksiąŜce „MęŜczyzną i Niewiastą
wspólnotę, tak szczególną, Ŝe jest ona obrazem
stworzył ich”, a jeszcze wcześniej chociaŜby w
ksiąŜce „Miłość i odpowiedzialność”. To rzeczywspólnoty, inaczej mówiąc komunii pomiędzy
Bogiem a ludźmi. To myśl głęboko biblijna. Osiąwiście klasyka, po którą powinni sięgnąć wszyscy,
ga ona szczyt w Nowym Testamencie, gdzie znaja zwłaszcza (pisze to w kontekście wspomnienia
św. Walentego) zakochani i myślący powaŜnie o
dujemy obraz Kościoła jako Oblubienicy Chrystusa
– Oblubieńca. To myśli natury teologicznej. A
swoim małŜeństwie.
praktyka? moŜna ją streścić w zdaniach: Dobre
Jest w tym powracaniu do początków jakaś
małŜeństwo pomaga w relacjach z Bogiem. Głębometoda. Jaki był pierwotny zamysł projektanta, co
ka duchowość pomaga przeŜywać związek małŜeńchciał osiągnąć pomysłodawca, co zamierzał twórski.
ca, a w tym wypadku Stwórca? To waŜne pytania.
Jeśli uda się odnaleźć odpowiedź wracamy do
Śledząc dalej myśl dokumentu czytamy, Ŝe
małŜeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty roistoty sprawy. Jest szansa na odnowienie tego, co
dzinnej – tej ubogaconej potomstwem. Dzieci są
na przestrzeni czasu zostało zniekształcone, zmienajcenniejszym darem małŜeństwa. Tu pojawia
nione, zepsute. Jaki jest więc zamysł Boga względem małŜeństwa i rodziny? Tutaj warto będzie
się nowa godność kobiety i męŜczyzny: macierzyństwo i ojcostwo poprzez które dokonuje się
sięgnąć (nawet z ołówkiem w ręku) do tekstu Adwspółpraca z Bogiem Stwórcą.
hortacji. Nie miej dla zachęty...
Wszystko zmierza do budowaCzłowiek jest obrazem Bonia wspólnot rodzinnych zjedga, który jest Miłością. Został
przecieŜ stworzony na Jego obnoczonych pomiędzy sobą, ale i
raz i podobieństwo. Owszem
z Bogiem. Z tego powodu zaNiedziela po 2030
grzech zepsuł co nieco, ale nie
sługują na miano Domowego
DMRaciborz@gmail.com
wszystko. Najlepszym i najpełKościoła.
facebook.com/NaZawszeMlodzi
niejszym miejscem gdzie realizuRzymskokatolicka 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.

