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VIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (6,24-34) 
 
„Nikt nie moŜe dwom panom słuŜyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgar-
dzi. Nie moŜecie słuŜyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie 
troszczcie się zbytnio o swoje Ŝycie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 
CzyŜ Ŝycie nie znaczy więcej n iŜ pokarm, a ciało więcej niŜ odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powie-
trzu: nie sieją ani Ŝną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je Ŝywi. CzyŜ wy nie jesteście 
waŜniejsi niŜ one? Kto z was przy całej swej trosce moŜe choćby jedną chwilę dołoŜyć do wieku swego 
Ŝycia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują 
ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to 
czyŜ nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co 
będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. PrzecieŜ Ojciec 
wasz niebieski wie, Ŝe tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 
Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane...” 
 

Jak to dobrze, Ŝe w Ewangelii Chrystus podaje 
nie tylko zasady Ŝycia wiarą i miłością, lecz rów-
nieŜ konkretne wskazania. Jedna z nich jest ujęta w 
słowach: „Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo 
jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. 
Dość ma dzień swej biedy” (Mt 6, 34). Jest to re-
cepta na zachowanie w Ŝyciu ewangelicznie rozu-
mianej wolności. 

To jest mniej więcej tak, jak z wysyłaniem 
paczki. Codziennie rano otrzymuję do Pana Boga 
duŜe pudełko. Mam w nim umieścić bogactwo 
całego dnia. Mogę to pudełko zostawić puste, tra-
cąc przez lenistwo cenne godziny, i mogę je wy-
pełnić rzeczami bardzo wartościowymi, marnymi a 
nawet złymi. Godzina po godzinie, chcę czy nie 
chcę, pudełko się zapełnia. Pan Jezus przypomina, 
byśmy mieli na uwadze wyłącznie to pudełko, które 
wypełniamy. Z punktu widzenia praktycznego 
waŜnym momentem jest zakończenie dnia. Chodzi 
bowiem o to, by wypełnione pudełko zapakować, 
zaadresować i wysłać do domu Ojca w niebie. Tam 
gromadzone paczki wszystkich dni Ŝycia po naszej 
śmierci zostaną otwarte i z punktu widzenia warto-
ści wiecznych odpowiednio ocenione. 

Najczęściej popełniany błąd polega na tym, Ŝe 
ludzie wieczorem ani nie zamykają paczki, ani jej 
nie wysyłają na ręce Boga. Zostaje ona otwarta 
przy ich łóŜkach, a kiedy następnego dnia rano 
otwierają oczy obok niej stoi następne pudełko, 
które trzeba pakować. PoniewaŜ z wczorajszego 
wiele spraw nie zostało zamkniętych, więc wloką 
się one do następnego. Człowiek zaczyna się gubić. 
Sam juŜ nie moŜe zajmować się tym, co było, bo 
odbije się to źle na tym, co aktualnie robi.  

Drugi prawie równie częsty błąd polega na 
bezpodstawnym martwieniu się o jutro, które nigdy 
do nas nie naleŜy. Martwienie się tym, co będzie, to 
nic innego jak tracenie cennego czasu dnia dzisiej-
szego i przelewanie domniemanych smutków i 
goryczy przyszłości w aktualnie pakowane pudeł-
ko. Nie naleŜy martwić się na zapas. „Dość ma 
dzień swojej biedy”. IleŜ Ŝyciowej mądrości jest 
zawartej w tym krótkim zdaniu Chrystusa. Jego 
przeszłość jest zawsze uporządkowana, czeka na 
następny dzień, by go wypełnić dobrem i wysłać do 
Boga. O jutro nie musi się martwić. „Dzień jutrzej-
szy sam o siebie troszczyć się będzie”. 

Ks. Edward Staniek 
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Poniedziałek – 3 marca 2014        Mk 10,17-27 
   630   Za †† rodziców Annę i Antoniego Jasion, brata Tadeusza, bratową Reginę, †† z rodzin Fryc, 

Mleczek, Markowski i Jasion oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † Teresę Mederską, †† Helenę i Hilarego Paździoch oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Eucharystyczne 
 1800 1. W intencji Urszuli i Andrzeja z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   2. Za †† rodziców Marię i Maksymiliana Sternadel, dwóch braci, córkę Gizelę Raczek w 4. rocz-

nicę śmierci i wszystkich †† z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 4 marca 2014 – św. Kazimierza, królewicza    J 15,9-17 
   630   Za † Ŝonę Kazimierę Bobko w dniu imienin 
   800   W języku niemieckim: Für † Mutter Anna am 20. Jahrestag des Todes, †† Vater Anton, Bruder 

Reinhard und Marie Herud – mit der Bitte um die ewige Seligkeit 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† Janusza i Jana Szczerba, rodziców Bronisławę i Władysława, 

wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Eucharystyczne 
 1800   Za †† mamę Kazimierę i rodziców z rodzin Hytroś, Kuźma i Milinkiewicz 
Środa Popielcowa – 5 marca 2014      Mt 6,1-6.16-18 
   630   Za † Eufemię Kolos (w 30. dzień) oraz za † ojca Leopolda 
   730   Za †† rodziców Kazimierę i Floriana oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny 
   900   W dniu urodzin męŜa Henryka o dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1630   Za † córkę Paulinę Górczyńską w 13. rocznicę śmierci o łaskę Ŝycia wiecznego 
 1800   Za † męŜa i ojca Jana w rocznicę śmierci, †† trzech braci, siostrę, rodziców Indeka – Sollich i 

za †† z pokrewieństwa 
I Czwartek miesiąca – 6 marca 2014       Łk 9,22-25 
   630   Za † Alojzego Kojzara w 1. rocznicę śmierci 
   700   Za †† rodziców Marię i Michała, brata Tomasza oraz wszystkich †† z rodziny 
 1700   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. Do BoŜej Opatrzności w 40. rocznicę urodzin Sylwestra z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
I Piątek miesiąca – 7 marca 2014       Mt 9,14-15 
   630   Do BoŜej Opatrzności z okazji 81. urodzin Antoniny i brata Tadeusza z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę oraz za †† męŜa Eugeniusza i syna Jana 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alfreda i Jadwigę oraz za †† dziadków z obu stron 
      NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej 
 1700   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Do BoŜego Miłosierdzia za † Brunona Kostkę w 7. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny 
      NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa w intencji kandydatów do bierzmowania 
Sobota – 8 marca 2014         Łk 5,27-32 
   630   Za † Marię Repetowską i wszystkich †† z rodziny 
   700   Za † brata Ditera Chmela, † matkę Helenę, ojca Ryszarda i †† z pokrewieństwa 

ROZPOCZĘCIE WIELKOPOSTNYCH REKOLEKCJI PARAFIALNYCH  
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. W intencji kobiet naszej parafii 
   2. Za †† matkę Marię, ojca Dymitra, Emila Kennera oraz córkę Marię Małanowicz 
      Wieczór z modlitwą uwielbienia 
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I Niedziela Wielkiego Postu – 9 marca 2014       Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Zbigniewa w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośba o zdrowie, opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i BoŜe błogo-
sławieństwo dla całej rodziny 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† ojca Edwarda i Bronisławę Ciuruś, Czesławę Mojeścik 
 1030    Za † Józefa Czekajło w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Bronisławę i Józefa, brata Kazimierza 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z okazji 55. rocznicy urodzin Ryszarda z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia i opiekę św. Józefa 
 1645    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym 
 1800    Do BoŜej Opatrzności z okazji 81. rocznicy urodzin Lucyny Rubiś z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
W tym tygodniu modlimy się: o ducha pokuty i nawrócenia oraz o trzeźwość w narodzie. 
 

• Dzisiaj, a takŜe w poniedziałek i wtorek przed rozpoczęciem Wielkiego Postu Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Dziś rozpoczęcie Koronką o 1500; o 1700  RóŜaniec Rycerstwa Niepokalanej, o 
1730 na nieszpory Eucharystyczne. 

• W poniedziałek rozpoczęcie Adoracji po Mszy o 700, we wtorek po Mszy o 900. Zakończenie Adoracji 
nieszporami Eucharystycznymi o 1730.Zapraszamy wszystkich na chwilę osobistej modlitwy. 

• W tym tygodniu modlimy się w sposób szczególny o trzeźwość w narodzie. 
• W środę popielec i rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze Święte o godz. 630, 730, 900, 1630 oraz o 1800. 

Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy. Przypomnijmy, Ŝe w okresie Wiel-
kiego Postu winniśmy powstrzymać się od udziału w zabawach. 

• Zachęcamy do skorzystania w sakramentu pokuty na rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu bądź to w 
kontekście Środy Popielcowej, lub rozpoczynających się od I niedzieli Wielkiego Postu rekolekcji pa-
rafialnych. Okazja do spowiedzi: 
         - w niedzielę od godz. 1700 
         - w poniedziałek i wtorek do 900 oraz od 1700 

• Mszy szkolnej w czwartek nie będzie, zapraszamy natomiast dzieci na Mszę w środę popielcową. 
Będą natomiast w tym tygodniu spotkania w salkach dla dzieci komunijnych o stałych porach. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 1700 Godzina Święta i okazja do 
spowiedzi. 

• W pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej o 900 Droga KrzyŜowa; o 1700 naboŜeństwo do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i okazja do spowiedzi. NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej równieŜ po 
wieczornej Mszy Świętej. 

• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. 
• W sobotę, 8 marca od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• Zapraszamy wszystkich na wieczorną Mszę Świętą w sobotę w intencji wszystkich kobiet naszej parafii. 
• W sobotę wieczorem (a takŜe na Mszach Świętych w niedzielę) rozpoczęcie Wielkopostnych Reko-

lekcji Parafialnych. Poprowadzi je O. Tomasz Nowak, dominikanin. 
• W sobotę wieczorem, w ramach rekolekcji zapraszamy na wieczór z modlitwą uwielbienia. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1715 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym. Za udział w Drodze KrzyŜo-

wej lub Gorzkich śalach moŜna uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; dziś 

takŜe dodatkowa zbiórka przed kościołem na KUL. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Jadwiga Urbasik, lat 84, zam. na ul. Łąkowej 3A 
� Urszula Pietrzykowska, lat 85, zam. na ul. Wczasowej 8D 
� Julia Kwok , lat 75, zam. na ul. Polnej 10 
� Wilhelm Gruszka, lat 54, zam. na ul. Miechowskiej 11 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom”  w Raciborzu zaprasza do za-
poznania się z ofertą placówki wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo mieszczącej się w Raciborzu 
przy ul. Grzonki 1 (w budynku DPS „Złota Jesień”).  Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji do-
stępne są w placówce u kierownika w godzinach 7.00-15.00 lub pod telefonem 32 415 31 36 wew. 316. 
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ORĘDZIE  OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU  
Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9). 

  

Drodzy Bracia i Siostry!  
W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z 

wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być 
pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspól-
notowego. Punktem wyjścia niech będą słowaśw. 
Pawła: „Znacie przecieŜ łaskę Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się 
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2Kor 
8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, 
zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w 
Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, 
współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? 
Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do 
Ŝycia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym? 

1. Łaska Chrystusa  
Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki 

jest styl BoŜego działania. Bóg nie objawia się pod 
postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości 
i ubóstwa: „będąc bogatym, dla was stał się ubo-
gim...”. Chrystus, odwieczny Syn BoŜy, mocą i 
chwałą równy Ojcu, stał się ubogi; wszedł między 
nas, stał się bliski kaŜdemu z nas; obnaŜył się, „ogo-
łocił", aby stać się we wszystkim podobny do nas 
(por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie BoŜe to wielka 
tajemnica! Ale źródłem tego wszystkiego jest BoŜa 
miłość, miłość, która jest łaską, ofiarnością, pragnie-
niem bliskości, i która nie waha się poświęcić i zło-
Ŝyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych 
stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los 
istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia 
równość, obala mury i usuwa dystans. To właśnie 
Bóg uczynił dla nas. Jezus przecieŜ „ludzkimi ręka-
mi wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, 
ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zro-
dzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym 
z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem 
grzechu” (Sobór Wat. II, Gaudium et spes, 22). 

Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w 
sobie, ale – jak pisze św. Paweł – po to, „aby was 
ubóstwem swoim ubogacić”. To nie jest gra słów 
czy tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, 
to synteza BoŜej logiki, logiki miłości, logiki Wcie-
lenia i KrzyŜa. Bóg nie chciał, by zbawienie spadło 
na nas z wysoka, niczym jałmuŜna udzielona przez 
litościwego filantropa, który dzieli się czymś, co mu 

zbywa. Nie taka jest miłość Chrystusa! Kiedy Jezus 
zanurza się w wodach Jordanu i przyjmuje chrzest z 
rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, Ŝe potrze-
buje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stanąć 
pośród ludzi potrzebujących przebaczenia, pośród 
nas grzeszników, i wziąć na swoje barki brzemię 
naszych grzechów. Taką wybrał drogę, aby nas 
pocieszyć, zbawić, uwolnić od naszej nędzy. Zasta-
nawiają nas słowa Apostoła, Ŝe zostaliśmy wyzwo-
leni nie przez bogactwo Chrystusa, ale przez Jego 
ubóstwo. A przecieŜ św. Paweł dobrze zna „niezgłę-
bione bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica 
wszystkich rzeczy” (por. Hbr 1,2). 

Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas 
wyzwala i ubogaca? Jest nim właśnie sposób, w jaki 
Jezus nas kocha, w jaki staje się naszym bliźnim, 
niczym Dobry Samarytanin, który pochyla się nad 
półŜywym człowiekiem, porzuconym na skraju 
drogi (por. Łk 10,25 nn). Tym, co daje nam praw-
dziwą wolność, prawdziwe zbawienie i prawdziwe 
szczęście, jest Jego miłość współczująca, tkliwa i 
współuczestnicząca. Chrystus ubogaca nas swoim 
ubóstwem przez to, Ŝe staje się ciałem, bierze na 
siebie nasze słabości, nasze grzechy, udzielając nam 
nieskończonego miłosierdzia BoŜego. Ubóstwo 
Chrystusa jest Jego największym bogactwem: Jezus 
jest bogaty swoim bezgranicznym zaufaniem do 
Boga Ojca, swoim bezustannym zawierzeniem Ojcu, 
bo zawsze szuka tylko Jego woli i Jego chwały. Jest 
bogaty niczym dziecko, które czuje się kochane, 
samo kocha swoich rodziców i ani na chwilę nie 
wątpi w ich miłość i czułość. Bogactwo Jezusa pole-
ga na tym, Ŝe jest Synem. Jedyna w swoim rodzaju 
więź z Ojcem to najwyŜszy przywilej tego ubogiego 
Mesjasza. Jezus wzywa nas, byśmy wzięli na siebie 
Jego „słodkie jarzmo”, to znaczy byśmy wzbogacili 
się Jego „bogatym ubóstwem” albo „ubogim bogac-
twem”, byśmy wraz z Nim mieli udział w Jego Du-
chu synowskim i braterskim, stali się synami w 
Synu, braćmi w pierworodnym Bracie (por. Rz 8,29). 

Znane jest powiedzenie, Ŝe jedyny prawdziwy 
smutek to nie być świętym (L. Bloy); moglibyśmy 
teŜ powiedzieć, Ŝe istnieje jedna tylko prawdziwa 
nędza: nie Ŝyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa. 

 część pierwsza; cdn 

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. 


