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IV Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (1, 21 – 28) 
 

„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i 
nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze 
człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, 
kto jesteś: Święty BoŜy. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i 
wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym 
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak Ŝe jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś 
nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim 
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej” 

„I przyszli do Kafarnaum, i zaraz w szabat 
wszedł do synagogi, i nauczał ich” (Mk 1, 21). 
Przez rozdawanie darów swojej nauki i uleczenia w 
szabat w szczególny sposób poucza, Ŝe nie jest On 
pod Prawem, ale ponad Prawem, bo przyszedł 
wypełnić to właśnie Prawo, nie zaś rozwiązywać je, 
i wybiera nie szabat Ŝydowski, w którym nie wolno 
było zapalić ognia, ani poruszyć ręką czy nogą, ale 
prawdziwy szabat. Wskazuje przez to, Ŝe Bogu 
miłym jest odpoczynek, jeśli starając się o zbawie-
nie duszy wstrzymujemy się od prac słuŜebnych, to 
jest od wszystkiego, co niedozwolone. 

„I zdumiewali się nad nauką Jego; nauczał ich 
bowiem, jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w Piśmie”. Oni bowiem nauczali ludy, co zostało 
napisane u MojŜesza i Proroków, Jezus natomiast 
jako Bóg i Pan samego MojŜesza, według swojej 
woli, dodając do Prawa to, czego w nim brakowało 
albo teŜ zmieniając je, głosił ludziom, jak to czyta-
my u Mateusza: „Powiedziane jest u staroŜytnych... 
a Ja wam mówię...” (Mt 5,21n). 

„I zdumiewali się wszyscy, tak Ŝe jeden dru-
giego pytał: CóŜ to jest? Nowa jakaś nauka, bo z 

mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a one 
są Mu posłuszne”. Na widok mocy okazanej w 
cudzie podziwiają nowość nauki Pana i są pobu-
dzeni przez to, co widzieli, do badania tego, co 
słyszeli. Bo właśnie dlatego były spełnione cuda, 
które czynił bądź to Pan przez przyjęte w ciele 
człowieczeństwo, bądź uczniowie, którym je zlecił 
do zdziałania, aby przez nie w sposób pełniejszy 
wierzono w Ewangelię o królestwie, którą przepo-
wiadał. I tak ci, którzy ludziom ziemskim obiecy-
wali przyszłe radości niebios, pokazywali na ziemi 
dzieła niebieskie i boskie. 

I tak, zaiste, podczas gdy uczniowie jako zwy-
kli ludzie sprawowali to wszystko dzięki darom 
Pana, to sam Bóg mocą nadzwyczajnej siły doko-
nywał uzdrowień i cudów i mówił to, co usłyszał 
od Ojca, albowiem juŜ przedtem, jak świadczy 
Ewangelia, „nauczał ich jak ten, który ma władzę, a 
nie jak uczeni w Piśmie”, teraz natomiast, jak za-
świadcza tłum „z mocą rozkazuje nawet duchom 
nieczystym i ulegają Mu”. 
 

św. Beda Wielebny (zm. 735 r.) 
 

www.nspjraciborz.pl
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Poniedziałek – 2 lutego 2015 – Ofiarowanie Pańskie    Łk 2,22-40 
   630   W intencji Marii w 72. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   900   Dziękczynna w intencji Marii i Władysława z okazji 50. rocznicy ślubu z prośbą o dalsze BoŜe 

błogosławieństwo dla dzieci i wnuków oraz za †† rodziców Katarzynę i Tomasza, braci Jacen-
tego i Wojciecha, siostrę Anastazję, bratowe, teściów Annę i Jana, braci Stanisława i Karola 

 1700   W domu katechetycznym wykład nt. tradycji ofiarowania w judaizmie „Światło na oświece-
nie pogan i chwałę ludu Twego Izraela”. 

 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800   Z okazji 60. rocznicy urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
Wtorek – 3 lutego 2015        Mk 5,21-43 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Gerharda i matkę Adelę Gogolin, †† dziadków i pokre-

wieństwo z obu stron, za †† ciocię i wujka Gromotka i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800   Za †† mamę Mariannę Łazienka w dniu urodzin, ojca Jana, męŜa Antoniego Krawczyk, te-

ściów Weronikę i Franciszka i rodzeństwo z obu stron 
Środa – 4 lutego 2015        Mk 6,1-6 
   630   Z podziękowaniem za przeŜyte lata w intencji Kazimiery, o zdrowie dla rodzeństwa, dzieci, 

wnuków i prawnuków 
 1800   Za †† Marię Pawlik, rodziców, ElŜbietę i Waltra Meissner i brata Konrada 
I Czwartek miesiąca – 5 lutego 2015 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy  Mk 6,7-13 
   630   Z okazji urodzin Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
 1700   Godzina Święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 6 lutego 2015 – św. męcz. Pawła Miki i Towarzyszy  Mk 6,14-29 
   630   Z okazji 18. urodzin córki Doroty z prośbą o światło Ducha Świętego, wiarę i BoŜe błogosła-

wieństwo w dalszym Ŝyciu i nauce 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 7 lutego 2015       Mk 6,30-34 
   630   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za † męŜa Mieczysława, †† rodziców z obu stron, za † Marię Bartczak i 

wszystkich †† z rodziny 
V Niedziela zwykła – 8 lutego 2015  Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39 
   700   Do BoŜej Opatrzności i Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Zygfryda z okazji 80. 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosła-
wieństwo w całej rodzinie 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Dziękczynna z okazji 40. rocznicy ślubu Czesławy i Franciszka, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji Krystyny w 65. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜą opiekę oraz z podziękowaniem 

za otrzymane łaski 
 1200   Za †† męŜa Kazimierza w 5. r. śmierci, brata Władysława, rodziców i dziadków z obu stron 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   W intencji Parafian 
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie 
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• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1430 na koncert kolęd i pastorałek w ramach Festiwalu chórów ziemi 
raciborskiej .  Modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie dzisiaj o godz. 1730. 

• W okresie ferii zimowych, czyli przez najbliŜsze dwa tygodnie nie będzie Mszy Świętej o godz. 700. 
• Jutro, 2 lutego uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 630, 900 oraz 1800. Po Msza 

Świętych tradycyjne poświęcenie świec i  błogosławieństwo św. BłaŜeja. Z tej okazji zapraszamy 
równieŜ na wykład w domu katechetycznym na godz. 1700 poświęcony tradycji ofiarowania w juda-
izmie: „ Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela”. Święto Ofiarowania jest zarazem 
Dniem śycia Konsekrowanego. 

• RównieŜ w poniedziałek, 2 lutego o 1730 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• W poniedziałek po Mszy wieczornej prosimy o pomoc w sprzątaniu dekoracji boŜonarodzeniowej. 

Prosimy o pomoc zarówno męŜczyzn do wynoszenia choinek, jak i kobiety do sprzątania. 
• W czwartek wspomnienie św. Agaty. Po Mszach błogosławieństwo chleba. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• NajbliŜsze odwiedziny chorych będą po feriach, w sobotę 21 lutego. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W dniach 14-21 maja br. organizujemy parafialną samolotową pielgrzymkę do Grecji zatytułowa-

ną " Śladami św. Pawła". Odwiedzimy miejsca, w których działał św. Paweł, a które znamy chociaŜ-
by z lektury Pisma Świętego. Nie zabraknie równieŜ akcentów związanych z historią powszechną i 
kulturą. Szczegółowy program drukujemy w gazetce. Koszt wynosi 3250 zł + 90 euro.  

• Dziś Gość Niedzielny z filmem o św. Teresie, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” z płytą 
Arki Noego. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Semina-
rium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 2 lutego na 
klasztory klauzurowe. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składa-
my serdeczne „Bóg zapłać”.  

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Wiktoria Śmierzchalska, lat 74, zam. na ul. Kochanowskiego 5 
� Antoni Baka, lat 82, zam. na ul. Katowickiej 3 

 

SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO GRECJI - ŚLADAMI ŚW. PAWŁA  
TERMIN: 14 – 21 maja 2015 

 

1  DZIEŃ: KAVALA, FILIPPI  
Wyjazd spod kościoła NSPJ w Raciborzu. Przejazd na lotnisko w Warszawie (Modlin), spotkanie z pilo-
tem, odprawa bagaŜowo biletowa, przelot do Salonik, po przylocie  przejazd do Kavali (dawne Neapo-
lis), skąd rozpoczął swą misję w Europie św. Paweł. Następnie wizyta w  Filippi – miejsce ochrzczenia 
pierwszego Europejczyka, przejazd do hotelu, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg. 

2 DZIEŃ – SALONIKI, VERIA  
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Salonik, zwiedzanie: Bazylika św. Demetriusza – największy 
kościół Grecji ze słynną Białą WieŜą, Łuk Triumfalny Galeriusza oraz Rotunda. Przejedziemy do Verii, 
by zobaczyć Bizantyjskie Świątynie, oraz pomnik św. Pawła. Msza św. w kaplicy, na wzgórzu, z którego 
nauczał św. Paweł. Przejazd do  hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

3 DZIEŃ – METEORY  
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Meteorów – słynnych klasztorów prawosławnych „za-
wieszonych w chmurach”, następnie przejazd na południe Grecji na Półwysep Peloponez, zakwaterowa-
nie w hotelu, obiadokolacja, nocleg 

„ Światło na oświecenie pogan i 
chwałę ludu Twego Izraela” 

Wykład nt. tradycji ofiarowania 
w Judaizmie. 

Poniedziałek, 2 lutego, godz. 17.oo 
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4 DZIEŃ – KORYNT - ATENY  
Śniadanie, zwiedzanie Koryntu: Świątynia Appolina, rzymska fontanna Pejrene oraz Bema – mównica, z 
której nauczał św. Paweł . Przejazd do  Aten – stolicy Grecji: w programie wzgórze  Akropolu – Parte-
non, brama Propyleje, świątynia Ateny Nike oraz Erechtejon ze słynnym kruŜgankiem, Odeon Herodosa 
Attyka, wieŜa wiatrów, świątynie Zeusa Olimpijskiego, Grób Nieznanego śołnierza, spacer po Place – 
dzielnicy Aten. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

5 DZIEŃ -MYKENY, EPIDAUROS, NAFPLION  
Śniadanie. Przejazd do Myken: Lwia Brama, Pałac i Grób Agamemnona,  mury obronne; następnie Epi-
dauros: staroŜytny teatr zbudowany w V w.p.n.e. i wizyta w pierwszej stolicy Grecji – Nafplion. Powrót 
do hotelu,  odpoczynek na plaŜy, obiadokolacja, nocleg 

6 DZIEŃ – DELFY  
Wczesne  śniadanie, wykwaterowanie ,  przejazd i zwiedzanie: Ossios Lukas – klasztor św. Łukasza z XI 
w. Delfy: sanktuarium Apollona, teatr. Przejazd do hotelu na Riwierze Olimpijskiej,  zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

7 DZIEŃ:  śniadanie, czas wolny na plaŜowanie, odpoczynek, zakupy lub opcjonalnie fakultatywnie wy-
cieczka na Masyw Olimpu (koszt ok. 25 EUR), obiadokolacja, nocleg. 

8 DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko w Salonikach, wylot do Warszawy, Przejazd 
do Raciborza i zakończenie pielgrzymki. 

 

CENA: 3250 PLN (1000 zł zaliczki płatne przy zapisie, pozostała część kwoty – wpłata na konto Diece-
zjalnego Biura PodróŜy „św. Jacek” w Opolu – 86 1240 5178 1111 0010 4509 5679) 
 

Cena obejmuje: transfer na lotnisko w Warszawie, przelot na trasie Warszawa Modlin – Saloniki – War-
szawa Modlin, transport autokarem klasy lux (klimatyzacja,  barek, DVD) na terenie Grecji wg przedsta-
wionego programu, zakwaterowanie: 7 noclegów zgodnie z programem – hotele *** pokoje 2,3-osobowe z 
łazienkami, wyŜywienie: 7 śniadań i 7  obiadokolacji (do obiadokolacji woda w dzbankach), opieka pilota 
podczas całej pielgrzymki, ubezpieczenie: KL 10 000 EUR i NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA) 
Cena nie obejmuje: świadczeń nie wymienionych w ofercie, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
kosztów przewodników lokalnych, taksy klimatycznej (łącznie naleŜy zabrać około 90 EUR) – z kwoty tej 
pilot rozlicza się po realizacji programu, ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych – moŜliwość 
dopłaty do takiego ubezpieczenia w biurze. 
 

Zapisy: W kancelarii parafii NSPJ w Raciborzu lub u ks. Piotra (tel. 602193074)  
 

 

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. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


