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IV Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (4,21-30) 
 
„W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, 
Jezus powiedział: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście 
słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? 
Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajŜe i tu w swojej ojczyźnie tego, 
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, 
powiadam wam: Ŝaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele 
wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesię-
cy, tak Ŝe wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do Ŝadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a Ŝaden z nich 
nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 
Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aŜ na stok góry, na której ich miasto było 
zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.”  
 

aprawdę powiadam wam, Ŝe Ŝaden prorok nie 
jest mile przyjęty w ojczyźnie swojej” (Łk 

4,24). Objawia się tu wielka zazdrość, która zapo-
minając o naleŜnej obywatelom miłości, zmienia w 
srogą nienawiść, to co powinno powodować mi-
łość. Z postępowania i ze słów Pana widać, iŜ da-
remnie oczekujesz pomocy boskiego miłosierdzia, 
jeśli zazdrościsz komuś owoców jego cnoty. Pan 
bowiem gardzi zazdrosnym i od tych, którzy do-
brodziejstwa BoŜe w innych prześladują, odwraca 
cuda swojej potęgi. Postępowanie Pana jako czło-
wieka okazuje Jego bóstwo i to, co w Nim jest dla 
nas niewidzialne, pokazuje się przez to, co widzial-
ne. Nie darmo więc Zbawiciel tłumaczy się, iŜ 
Ŝadnych cudów nie uczynił w swojej ojczyźnie, aby 
przypadkiem nie pomyślano, Ŝe miłość ojczyzny 
jest uczuciem niewiele wartym. Nie mógł nie ko-
chać swych współobywateli Ten, który kochał 
wszystkich, lecz właśnie oni przez swą zazdrość 
wyzbyli się miłości swojej ojczyzny. Miłość bo-
wiem nie zazdrości, nie unosi się pychą (1 Kor 
13,4). JednakŜe ojczyzna Jego nie była pozbawiona 
dobrodziejstw BoŜych. JakiŜ jest bowiem większy 

cud nad ten, Ŝe Chrystus się w niej urodził? Widzi-
cie więc, ile złego sprawia zazdrość. Z powodu 
zazdrości ojczyzna została uznana za niegodną, 
choć była godną tego, by Syn Boga się w niej naro-
dził... „I wielu było trędowatych w Izraelu za Eli-
zeusza proroka, ale Ŝaden z nich nie był oczyszczo-
ny, jeno Naaman Syryjczyk” (Łk 4,27)... Jasne, iŜ 
te zbawienne słowa Pana są dla nas nauką i zachętą 
do gorliwego oddawania czci Bogu, i Ŝe nikt nie 
odzyska zdrowia i pozbędzie się swojej choroby 
trądu, jeśli nie stara się o to z poboŜną gorliwością. 
Albowiem dobrodziejstwa BoŜe udzielane są nie 
śpiącym, ale tym, którzy czuwają... Dlaczego więc 
prorok nie leczył braci, nie leczył współobywateli? 
Nie uzdrawiał towarzyszy, ale leczył obcych, któ-
rzy nie zachowywali Prawa i nie brali udziału w 
Ŝydowskich obrzędach religijnych? Działo się tak 
dlatego, Ŝe lekarstwem jest wola, a nie narodowość, 
i dar BoŜy ma być osiągnięty prośbami, a nie udzie-
lany na mocy praw natury. Ucz się prośbami osią-
gnąć to, co chcesz otrzymać, bo ludzie niedbali nie 
otrzymują darów niebiańskich. 

św. AmbroŜy (zm.w 397 r.) 
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Poniedziałek – 1 lutego 2016        Mk 5,1-20 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Janinę i Adama, Alwinę i Franciszka, rodzeństwo, †† 

z rodzin Biel, Jeziorek, Kotala, Siwoń i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † Alinę Damasiewicz w 2. rocznicę śmierci i za †† z rodziny 
 1800 1. Z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Moniki oraz o 

błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny 
   2. Za † brata Zygmunta w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny Pieczka, Georg i Spałek 
Wtorek – 2 lutego 2016 – Ofiarowanie Pańskie     Łk 2,22-40 
   630   Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki BoŜej Nieustającej 

Pomocy w intencji Zofii Szkoc z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i błogosławieństwo, z prośbą o dalsze na kolejne lata Ŝycia dla niej i całej rodziny 

   800   W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności w intencji Pfarrer Heinz Czogolla z okazji 55. 
rocznicy święceń kapłańskich, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Wilhelma w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 

 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza Murzyńskiego w 1. rocznicę śmierci 
   2. Za † mamę Mariannę Łazienka w dniu jej urodzin, †† ojca Jana, męŜa Antoniego Krawczyk, 

rodzeństwo z obu stron oraz zięcia Ryszarda Ptak 
Środa – 3 lutego 2016         Mk 6,1-6 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Gerharda w dniu jego urodzin, † matkę Adelę Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo Gogolin i Kuffka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   W intencji Marii w 73. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1800 1. Za † matkę Teresę w rocznicę śmierci, † ojca Pawła, †† z rodziny Depta i Mika 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Karola i Genowefę Śrutwa 
I Czwartek miesiąca – 4 lutego 2016       Mk 6,7-13 
   630   Za † Marię Pawlik, †† rodziców i całe pokrewieństwo 
 1630   Szkolna: W intencji Kazimiery Hytroś z okazji 73. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla całej rodziny 
 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 † syna Grzegorza w 18. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa 
I Piątek miesiąca – 5 lutego 2016 – św. Agaty, dziewicy i męczennicy   Mk 6,14-29 
   630   Za †† rodziców Marię i Jana Kikina, synów Zbigniewa i Władysława i wszystkich †† z rodziny 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Bronisławy Jaroszewicz w 70. rocznicę urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1700   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1730   NaboŜeństwo do Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† rodziców Annę i Henryka, ciocię ElŜbietę i dziadków z obu stron 
I Sobota miesiąca – 6 lutego 2016 – św. męcz. Pawła Miki i Towarzyszy  Mk 6,30-34 
   630   Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1300   Ślub: Weronika Urbas – Krzysztof Nowicki 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji 60. rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie na dalsze lata Ŝycia i BoŜe błogosła-
wieństwo w rodzinie oraz do Anioła StróŜa w intencji wnuków 

   2. Za †† męŜa Stanisława, rodziców, Szymona, dwie Józefy, teściów Katarzynę i Ignacego oraz 
pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
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V Niedziela zwykła – 7 lutego 2016     Iz 6,1-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11 
   700   Za †† rodziców Janinę i Kazimierza Stelmaszek  
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji Marii Łoputka z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane laski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1030   W intencji wnuczki Natalii w 16. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wiarę na dalsze Ŝycie oraz 
do Anioła StróŜa o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla wnuczki Asi, a takŜe o zdrowie i 
opiekę Matki Boskiej dla całej rodziny 

 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Jakub Paweł Świętek, Paulina 
Janina Konopka, Dominik Adam Neumann, Adam Miur , Franciszek Antoni Jaszczyszyn, 
Oliver Kacper Kuźnik 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego na dalsze lata Ŝycia w 

intencji Sandry w 15. rocznicę urodzin 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji osób konsekrowanych i o nowe powołania zakonne 
 

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

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek, 2 lutego uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 630, 900 oraz 1800. Po 

Msza Świętych tradycyjne poświęcenie świec i  błogosławieństwo św. BłaŜeja. Tego dnia o 1730 spo-
tkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. Tego dnia ma miejsce w kościele zakończenie Roku 
śycia Konsekrowanego. 

• RównieŜ we wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• Dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej nie będą miały w tym tygodniu spotkań. 

Natomiast rodziców zainteresowanych szyciem alb zapraszamy z dziećmi na przymiarki we wtorek 2 
lutego: na godzinę 1700 dzieci z grup wtorkowych, na godzinę 1830 z grup piątkowych. Rodziców pro-
simy o wpłatę zaliczki w wysokości 70 zł. 

• W pierwszym tygodniu lutego odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierz-
mowania z klas pierwszych gimnazjum. Szczegóły w gablotce pod wieŜą. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 

• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek o 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
Koronka do BoŜego Miłosierdzia i od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

• W piątek wspomnienie św. Agaty. Po Mszach błogosławieństwo chleba. 
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• Ze względu na coroczny dzień skupienia dla księŜy odwiedziny chorych odbędą się w sobotę przed I 

niedzielą Wielkiego Postu, a więc 13 lutego. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Przypominamy równieŜ o zapisach na wyjazd na Światowe Dni MłodzieŜy w lipcu br. Ze wzglę-

dów organizacyjnych w najbliŜszych dniach zostanie zamknięta i zarejestrowana pierwsza gru-
pa. Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne zgłoszenia. 

• W dniach 2-6 marca 2016 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędą się rekolekcje dla 
małŜeństw. Towarzyszyć im będzie motto: „Akt małŜeński – szansa spotkania z Bogiem i współmał-
Ŝonkiem”. Rekolekcje poprowadzi o. Ksawery Knotz. Wyjaśnią one m.in. naukę Kościoła odnośnie 
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miłości męŜczyzny i kobiety, męŜa i Ŝony. Koszt udziału w rekolekcjach to 340 zł od pary. Zapisy: 
recepcjaddf@gmail.com, tel. 77 448 40 24. 

• W dniach od 30 marca do 8 kwietnia odbędzie się Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu na Niedzielę 
Miłosierdzia. W planie Padwa. Bolonia, Manoppello, San Giovanni Rotondo, Rzym, AsyŜ, Wenecja. 
Cena 1090 zł i 315 euro. Szczegóły na plakacie. Zgłoszenia w zakrystii. 

• Pragniemy poinformować, Ŝe tegoroczna Jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną 
Górę wyruszy z Opola oraz z Raciborza w uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2016 r. 
Na Jasną Górę dotrze w sobotę 20 sierpnia. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. W święto Ofiarowania Pańskiego zbiórka na klasztory 
klauzurowe. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele, zwłaszcza za pomoc w sprzątaniu dekoracji boŜona-
rodzeniowej składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Maria Koszewska, lat 78, zam. na ul. Łąkowej 3c 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Podsumowanie minionego roku 
 

Były juŜ przypomniane fakty i wydarzenia, podawaliśmy liczby i statystyki. Dziś czas na kilka informacji 
związanych z finansami. 
 

      Wszystkie wydatki pokryto z ofiar składanych przy róŜnych okazjach. Największa ich część to kolekty 
w niedziele i święta na cele parafialne (w sumie ponad 150.000 zł), ofiary związane z posługą kapłańską 
(ponad 120.000 zł). Remonty pokryto z ofiar kolędowych i innych ofiar (ponad 80.000 zł) oraz dodatko-
wych zbiórek na cele remontowe (niecałe 40.000 zł). Niemały procent dochodów stanowy wynajem po-
mieszczeń (ponad 60.000 zł).  
      Oprócz wymienionych tutaj ofiar trzeba zauwaŜyć niemałe kwoty przechodnie zebrane w parafii i 
przekazane na róŜne cele. Największa część jest przekazana na ogólnodiecezjalne cele (Kuria Diecezjalna i 
Seminarium Duchowne – kolekta z pierwszej niedzieli miesiąca). Celów jest wiele. Dla przykładu zbiórki 
na organizację Światowych Dni MłodzieŜy, na misje, zakony klauzurowe, na kościoły wschodnie, na cele 
Caritas, na Dom Matki i Dziecka... W sumie w skali roku to ok. 90.000 zł. 
      Trudniej wyliczyć wszystkie wydatki pod względem przeznaczenia. KaŜdy prowadzący gospodarstwo 
domowe ma świadomość jak róŜnorodna to lista od remontów przez ogrzewanie i energię elektryczną po 
wywóz śmieci. Zasadniczą część wydatków to inwestycje remontowe. Koszt wymiany drzwi to ok. 
120.000 zł do tego dochodzą drobniejsze remonty (np. wymiana okien itp). Kolejne to koszty osobowe, 
czyli wynagrodzenia i ubezpieczenia osób świeckich i duchownych. W przypadku duchownych w naszej 
diecezji wynagrodzenia reguluje Synod diecezjalny ustalając ją na poziomie najniŜszej krajowej. Z tych 
dochodów duchowni w diecezji utrzymują między innymi Seminarium Duchowne, czy teŜ Dom Matki i 
Dziecka. Takie przynajmniej rozwiązanie funkcjonuje w naszej diecezji. Wśród pozostałych najbardziej 
znaczących kosztów to ogrzewanie (ok 54.000) i energia elektryczna (ok 24.000).  
      Cały ten wymiar materialny, a zatem funkcjonowanie parafii moŜliwe jest dzięki ofiarności parafian. 
Za troskę o potrzeby kościoła, za kaŜdą ofiarność składamy serdeczne Bóg zapłać. 

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. 


