gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 6/2016 (626)

7 lutego 2016 r.

V Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (5,1-11)
„Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać
słowa BoŜego, a On stał nad jeziorem Genezaret, Ŝe zobaczył dwie
łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Wszedłszy do jednej łodzi, która naleŜała do Szymona, poprosił go,
Ŝeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy
przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci
na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i
niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo
ryb, Ŝe sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, Ŝeby im przyszli z
pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak Ŝe się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i
wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak równieŜ Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się,
odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.”

G

dy zdumienie i podziw ogarnęły Szymona
Piotra i jego towarzyszy, a cały umysł skupił
się na tych nadzwyczajnych czynach, wtedy Piotr
rozumiejąc, Ŝe nie moŜe to być wynikiem mocy
ludzkiej, z pokorą przypadł do kolan Chrystusa
uznając w Nim swego Pana i rzekł do Niego:
„Wyjdź i odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym” (Łk 5,8) i nie jestem godny
przebywać w Twoim towarzystwie. Odejdź ode
mnie, bo jestem zwykłym człowiekiem, a Ty Bogiem-człowiekiem; ja grzesznikiem, Ty świętym; ja
sługą, Ty Panem. Jak wiele oddziela mnie od Ciebie: słabość mojej natury, podłość winy, moja
grzeszność. UwaŜał się za niegodnego znajdować
się w obecności tak świętej osoby. Świadczy to, jak
bardzo naleŜy się lękać dotykania rzeczy świętych,
otaczać ołtarz i przystępować do Eucharystii. Chrystus jednak pocieszał Piotra wyjaśniając mu, Ŝe
połów ryb oznacza połów ludzi, którego on miał
dokonać. Rzekł więc do niego: Nie lękaj się, nie
zdumiewaj się, ale raczej ciesz się i wierz, Ŝe jesteś
przeznaczony do większego połowu: otrzymasz
inny statek i inne sieci. AŜ dotąd chwytałeś ryby
sieciami, odtąd – to jest od tego czasu, nie od razu

zresztą – będziesz chwytał ludzi słowami i przez
zdrową naukę pociągniesz ich na drogę zbawienia,
bo jesteś wezwany na słuŜbę przepowiadania. Słowo BoŜe zostało porównane do haczyka rybackiego, bo jak haczyk nie chwyta ryby, o ile nie zostanie połknięty, tak i słowo BoŜe chwyta człowieka
do Ŝycia wiecznego tylko wtedy, jeśli zatrzyma się
w umyśle samo słowo BoŜe. Ale teŜ „odtąd ludzi
łowić będziesz” oznacza, Ŝe po tym, co się wydarzyło, będziesz chwytał ludzi, to jest poniewaŜ
upokorzyłeś się, otrzymasz urząd łowienia ludzi;
pokora bowiem ma moc przyciągającą i jest rzeczą
godną, aby ci, którzy mając władzę umieją się nie
wynosić, przewodzili innym... W Piotrze – który
przez całą noc pracując nic nie ułowił, ale zarzuciwszy sieci na słowo Chrystusa złowił mnóstwo
ryb, a jednak w słowach: „Wyjdź ode mnie Panie,
bo jestem człowiekiem grzesznym” nie przypisuje
sobie nic innego, jak tylko winę – mamy obraz
tego, który przepowiada Ewangelię. Gdy polega on
tylko na własnej mocy, nie odnosi Ŝadnego poŜytku, opierając się jednak na BoŜej mocy, osiąga
wielki zysk.
Ludolf Kartuz († 1378)
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Poniedziałek – 8 lutego 2016
Mk 6,53-56
630
Za †† rodziców z obu stron: Olgę, Józefa, Mariannę i Władysława i wszystkich †† z rodziny
900
Za †† rodziców Józefa i Marię Król oraz za †† szwagra Franciszka, Urszulę i wszystkich
krewnych z obu stron
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Za †† mamę Elfrydę Gawlik, Edmunda Śrót, †† rodziców Śrót i Graf, Gertrudę Cyron
2. Za † męŜa Kazimierza w rocznicę śmierci, †† rodziców i dziadków z obu stron i brata Władysława
3. Za † Tadeusza Wieliczko (w 30. dzień)
Wtorek – 9 lutego 2016
Mk 7,1-13
630
Za † Weronikę Wolnik, †† ks. Filipa i Brunona Wolnik, wszystkich †† z rodziny Wolnik i †
Marię Paskuda
800
W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności w intencji Zuzanny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Kazimierza Błoch w 14. rocznicę śmierci, córkę Anielę
Błoch, rodziców Ignacego i Anielę Błoch oraz siostrę Olimpię Waliszczak
2. Za † męŜa Adama w 20. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Annę Kurek, brata i bratową
Krystynę oraz Antoniego Kurek
3. Za †† rodziców i teściów, męŜa Piotra, córkę Małgorzatę i †† z rodziny
Adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 21.oo dla osób pracujących)
Środa – 10 lutego 2016 – Popielec
Mt 6,1-6.16-18
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pawła i Annę Gogolin, rodzeństwo Gogolin i Rostek,
dziadków i pokrewieństwo z obu stron, brata i bratową Gogolin, dusze w czyśćcu cierpiące
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę, mamę i babcię Barbarę Wojacką w rocznicę śmierci
1630
Szkolna: Za † męŜa i ojca Jana w 28. rocznicę śmierci, za †† trzech braci, siostrę Katarzynę,
rodziców Indeka i Solich i pokrewieństwo
1800
W 70. rocznicę urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Czwartek po Popielcu – 11 lutego 2016 – NMP z Lourdes; Dzień Chorego
Łk 9,22-25
630
Za †† Franciszka Siwek, Ŝonę Annę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900
W intencji starszych i chorych Parafian
1800 1. Za Ŝyjącą rodzinę Czech i wnuków
2. W intencji Ojczyzny
Piątek po Popielcu – 12 lutego 2016
Mt 9,14-15
630
Za †† rodziców Michała i Apolonię, brata Jana, †† z rodziny
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Ludmiły, Zbigniewa i Bogusława z okazji kolejnej rocznicy urodzin
Droga KrzyŜowa
1800 1. Za † Henryka Zaborek w 1. rocznicę śmierci oraz † mamę Kazimierę i za †† dziadków z obu
stron
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Bolesławę Dydyńską w 2. rocznicę śmierci
Droga KrzyŜowa
1900
Msza Święta dla młodzieŜy
Sobota po Popielcu – 13 lutego 2016
Łk 5,27-32
630
Za † Marię w 20. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo, Ludwinę, księŜy Jana Posta i Alojzego Jurczyka
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za †† rodziców Kazimierę i Augustyna Jastrzębskich, dziadków z obu
stron i wszystkich †† z rodziny

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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I Niedziela Wielkiego Postu – 14 lutego 2016
Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
700
Za † syna Andrzeja
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Parafian
1030
Za † córkę Sylwię Świrzewską w 21. rocznicę śmierci, †† wnuka Krzysztofa i męŜa Maksymiliana Moskwa
1200
wolna intencja
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za † tatę Stanisława Piwowarczyk w 5. rocznicę śmierci, †† z rodziny Piwowarczyk i Meszyńskich oraz o BoŜe błogosławieństwo dla pozostałych Ŝyjących
W tym tygodniu modlimy się: o dobre rozpoczęcie Wielkiego Postu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Zgodnie ze zwyczajem dzisiaj, w poniedziałek oraz wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Dziś rozpoczęcie o 1500. Z myślą o osobach pracujących we wtorek Adoracja równieŜ po Mszy wieczornej do godz. 2100.
W drugim tygodniu lutego swoje spotkania będą mieli kandydaci do bierzmowania z klas drugich
gimnazjum. Szczegóły w gablocie pod wieŜą.
Kandydatów do bierzmowania z klas trzecich zapraszamy na rekolekcje. które odbędą się w domu rekolekcyjnym w Miedonii w dniach 4-6 marca. Koszt rekolekcji 100 zł. Informacje i zapisy u ks.
Kamila.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
W tym tygodniu swoje spotkania będą miały dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej (do wyboru: wtorek lub piątek o 1530 lub 1630)
Od środy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w środę popielcową o godz. 630, 730,
900, 1630 (szkolna) i 1800. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy. Przypomnijmy, Ŝe w okresie Wielkiego Postu winniśmy powstrzymać się od udziału w zabawach.
Zachęcamy do skorzystania w sakramentu pokuty na rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu Okazja
do spowiedzi:
- w niedzielę od godz. 1700
- w poniedziałek i wtorek do 900 oraz od 1700
- we wtorek wieczorem w czasie wieczornej Adoracji (do 2100)
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
W czwartek przypada wspomnienie NMP z Lourdes, a zarazem Dzień Chorych. Wszystkich starszych Parafian zapraszamy na Mszę Świętą w czasie której udzielany będzie sakrament chorych na
godz. 900. Prosimy o pomoc w dotarciu osobom starszym do kościoła.
W sobotę, 13 lutego odwiedziny chorych. Rozpoczęcie od 730, zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej po Mszy o 900 oraz po
Mszy wieczornej.
W niedziele Wielkiego Postu o 1715 Gorzkie śale.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. W środę popielcową jako jałmuŜna postna z całego roku.
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 współmałŜonkiem”. Rekolekcje poprowadzi o. Ksawery Knotz. Wyjaśnią one m.in. naukę Kościoła odnośnie
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.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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PoniewaŜ nadchodzi czas rozliczania zeznań podatkowych w imieniu naszych Parafian Kuby i
jego Mamy prosimy o przekazanie 1% poprzez Fundację „ZdąŜyć z pomocą” na rehabilitację i
leczenie. Kuba choruje na czterokończynowe poraŜenie mózgowe, jednak ubiegłoroczna rehabilitacja
(moŜliwa właśnie dzięki przekazaniu 1%) przyniosła widoczne efekty. KRS 0000037904 (cel szczegółowy: 593 Karwański Jakub).

Program pielgrzymki do Rzymu na Niedzielę Miłosierdzia
1 dzień. Przejazd tranzytowy do Padwy. Nawiedzenie bazyliki i grobu św. Antoniego, Msza św. Spacer po
Piazza Prato Della Valle. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Padwy.
2 dzień. Śniadanie. Przejazd do Bolonii. Spacer po Starym Mieście - Ratusz, Bazylika Świętego Petroniusza, Fontanna Neptuna, Pałac Króla Enzo, Piazza Maggiore. Przejazd do Loreto. Nawiedzenie Bazyliki Loretańskiej – sanktuarium Domku św. Rodziny. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień. Śniadanie. Przejazd do Manoppello - sanktuarium Oblicza Chrystusa Zmartwychwstałego, następnie Lanciano – miejsce Cudu Eucharystycznego. Wyjazd do San Giovanni Rotondo. Nocleg.
4 dzień. Śniadanie. Nawiedzenie sanktuarium Monte san Angelo, następnie przejazd do San Giovanni
Rotondo i miejsc związanych z Ŝyciem i działalnością św. o. Pio. Powrót do hotelu.
5 dzień. Śniadanie. Wyjazd do Pietrelciny - miejsca urodzenia św. o. Pio. Nawiedzenie kościoła Matki
BoŜej Anielskiej. Przejazd na Monte Cassino. Nawiedzenie cmentarza Ŝołnierzy polskich. Wejście do
Bazyliki św. Benedykta. Dziedzińce Bramantego i Dobroczyńców. Wejście do Bazyliki i modlitwa
przy grobie św. Benedykta i św. Scholastyki. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Rzymu.
6 dzień. Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Niedziela BoŜego Miłosierdzia w Watykanie. Nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II, zwiedzanie bazyliki i placu św. Piotra. Przejście do Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w kościele San Spirito in Sassia. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień. Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie: Bazyliki Santa Maria Maggiore i św. Jana na Lateranie, Święte Schody. Colosseum, Forum Romanum, Plac Wenecki, Panteon, Plac Navona i Plac Hiszpański. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
8 dzień. Śniadanie. Wyjazd do AsyŜu. Nawiedzenie grobów św. Franciszka i św. Klary. Msza św. Spacer
przez pięknie zachowane, średniowieczne miasto. Czas wolny. Dla chętnych przejście do San Damiano – miejsca nawrócenia św. Franciszka. Przejazd do bazyliki Santa Maria degli Angeli z Porcjunculą. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
9 dzień. Śniadanie. Przejazd do Wenecji. Rejs po Canale Grande. Zwiedzanie placu i bazyliki św. Marka sanktuarium z relikwiami Św. Marka i arcydziełem sztuki jubilerskiej Pala d'Oro, Pałac DoŜów (z zewnątrz), Most Westchnień, Most Rialto. Czas wolny. Późnym wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
10 dzień. Przyjazd do Opola przed południem.
Cena 1090 zł + 270 EUR
Świadczenia: przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video), 8 noclegów w hotelu 3,4/* (pokoje 23 osobowe z łazienkami), 8 śniadań wzmocnionych, 8 obiadokolacji, opieka pilota i duszpasterza,
ubezpieczenie NNW, KL i bagaŜu.
Cena nie obejmuje: opłat za bilety wstępów, przejazdów metrem w Rzymie, przewodników lokalnych,
systemów słuchawkowych, opłaty za rejs (45 EUR – płatne pilotowi w autokarze).
MoŜliwość dokupienia obiadokolacji w Wenecji (ok. 15 EUR)

