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V Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (5, 13 – 16)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą dla 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.”
y jesteście solą ziemi”. Chrystus wyraŜa
W
jasno, Ŝe nakazuje to jako obowiązek. Nie
dla Ŝycia bowiem waszego – mówi – ale dla całego świata została wam dana ta nauka, ani teŜ
nie wysłałem was do dwóch tylko miast, ani do
dziesięciu, ani do stu, ani do jednego narodu, jak
niegdyś proroków, lecz na ziemię, na morze, na
cały świat, i to na świat zepsuty. W słowach bowiem: „Wy jesteście solą ziemi” wyraził, Ŝe cała
natura ludzka jest skaŜona i zepsuta grzechami.
Dlatego więc wymaga od nich wielu cnót, które
są konieczne i poŜyteczne, by dbać o lud. Cichy
bowiem, skromny, miłosierny, sprawiedliwy nie
zamyka tylko w sobie tych cnót, ale się stara, aby
te zbawienne zdroje spływały takŜe i na innych
dla ich poŜytku. Ten zaś, który jest czystego serca, który pokój czyni, który jest prześladowany
za prawdę, oddaje swe Ŝycie dla dobra powszechnego. Nie myślcie więc – powiada – Ŝe do
zwykłych walk was prowadzę, albo Ŝe mówię do
was o małych rzeczach. „Wy jesteście solą ziemi”. CóŜ więc? Czy po to, aby naprawić to, co
zgniłe? Bynajmniej! NiemoŜliwą bowiem rzeczą
byłoby, aby naprawili przez dodanie soli to, co
juŜ było zepsute. I tego teŜ nie uczynili, ale to, co
zostało odnowione i od zgnilizny uwolnione,
zaprawili solą utrzymując i zachowując je w tej
świeŜości, w jakiej od Pana otrzymali. Uwolnienie bowiem od zgnilizny grzechów było dziełem
Chrystusa, to zaś, aby nie popadali w dawną

zgniliznę, było dziełem ich gorliwości i zabiegów. Czy widzisz, jak powoli Chrystus pokazuje,
Ŝe są znakomitszymi niŜ prorocy? Powiada bowiem, Ŝe są nie tylko nauczycielami Palestyny,
ale całego świata i to nie tylko nauczycielami
groźnymi. Jest bowiem rzeczą zadziwiającą, Ŝe
byli poszukiwani bez podchlebiania się, bez nadskakiwania, przeciwnie – piekąc i gryząc jak sól.
Nie dziwcie się więc – powiada – Ŝe pominąwszy
innych do was przemawiam i prowadzę na liczne
niebezpieczeństwa. Poznaliście, do jakich miast,
narodów i ludów chcę was wysłać na przewodników; dlatego chcę, abyście nie tylko wy sami byli
roztropni, ale i innych roztropnymi czynili. Tacy
zaś, na których zbawienie innych polega, powinni być przezorni i tak wielką posiadać cnotę, iŜby
jej mogli uŜyć na poŜytek innych. Jeślibyście
takimi nie byli, natenczas i sobie samym nie wystarczycie. Nie zŜymajcie się więc, jak gdyby te
słowa były przykre. Zepsuci bowiem za waszą
pomocą mogą się podnieść; gdyby się zaś to wam
przytrafiło, zgubicie i siebie, i innych. Dlatego im
do większych dzieł przystępujecie, tym więcej
potrzebujecie gorliwości. ToteŜ Chrystus powiada: „Lecz jeśli sól zwietrzeje, czymŜe ją posolą?
Na nic się juŜ nie przyda, chyba na wyrzucenie i
podeptanie przez ludzi”.
św. Jan Chryzostom († 407)
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Poniedziałek – 6 lutego 2017 – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
Mk 6,53-56
630 Za †† z rodziny Tarnowskich i Bochenek
900 Za † Kazimierza Złoczowskiego, †† teściów Rozalię i Eliasza Złoczowskich, rodziców
Eugenię i Karola Sajeckich
1800 1. Za † mamę Elfrydę Gawlik, †† Edmunda Śrót w 25. rocznicę śmierci, rodziców Śrót i Graf
oraz Gertrudę Cyron
2. Z okazji 18. urodzin Nicol z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze, o
światło Ducha Świętego na dalsze lata Ŝycia i błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny
Wtorek – 7 lutego 2017
Mk 7,1-13
630 1. Za † Ŝonę Emilię Kurchan
2. Do NajdroŜszej Krwi Chrystusa i Matki BoŜej w intencji Bogu wiadomej
800 W języku niemieckim: Za †† Annę i Georga Sklorz, Eleonorę i Edwarda Scheiber, Antona
Krzykalla i Mariana Bialdyga
1800 1. Za †† ojca Tadeusza w 1. rocznicę śmierci i matkę Kazimierę Wieliczko oraz za teścia
Mieczysława Wolanin
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Palczyńskiego w 4. rocznicę śmierci, †† Władysławę Palczyńską, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 8 lutego 2017
Mk 7,14-23
630 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty z okazji 75. rocznicy urodzin
900 Za †† męŜa Kazimierza w rocznicę śmierci, brata Władysława, rodziców i dziadków z obu
stron
1800 1. Dziękczynna w intencji Moniki o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† matkę Teresę Mika w rocznicę śmierci, ojca Pawła, †† z rodzin Mika i Depta oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 9 lutego 2017
Mk 7,24-30
30
6 1. Za †† rodziców Apolonię i Michała oraz brata Jana Hryniewicz
2. Za † Annę Marklowską (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a)
1630 Szkolna: Za † Jerzego, jego †† rodziców oraz za †† Walerię i Jana i dwóch braci
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza Błoch w 15. rocznicę śmierci, †† córkę
Anielę, rodziców Ignacego i Anielę Błoch, siostrę Olimpię Waliszczak
2. Za † syna Grzegorza w 19. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa
Piątek – 10 lutego 2017 – św. Scholastyki, dziewicy
Mk 7,31-37
630 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pawła i Annę Gogolin, rodzeństwo Gogolin i Rostek, dziadków, pokrewieństwo z obu stron, brata i bratową, dusze w czyśćcu cierpiące
900 Za † siostrę Marię Grech oraz †† rodziców Rozalię i Mirosława, wszystkich †† z rodziny
Grech i Strzelczyk
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za † Helenę Szajor
2. Za †† rodziców Teresę i Józefa Lech
1900 Spotkanie dla młodzieŜy
Sobota – 11 lutego 2017 – NMP z Lourdes
Mk 8,1-10
630 Za † brata Tadeusza Razik w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i dziadków
900 W intencji starszych i chorych Parafian
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Mieczysława i Łucję (w 30. dzień), †† dziadków z
obu stron, Marię Bartczak i wszystkich †† z rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Sabinę w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron,
trzech braci, dwie siostry, pięciu szwagrów, dwie bratowe i dusze w czyśćcu cierpiące
Intencja papieska: Aby ludzie przeŜywający próby, zwłaszcza uchodźcy, ubodzy, spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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VI Niedziela Zwykła – 12 lutego 2017
Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
700 Za †† rodziców Helenę i Arnolda Konieczny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za † córkę Sylwię w 22. rocznicę śmierci, † wnuka Krzysztofa, † męŜa Maksymiliana
1030 Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 25. rocznicy urodzin Anny, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† Marię i Dominika Gronowicz i wszystkich †† z rodzin
W tym tygodniu modlimy się: w intencji chorych i starszych Parafian
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
• tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania z
klas I gimnazjum.
• W poniedziałek o 2000 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. Na spotkaniu będzie obecny przedstawiciel
Policji, który poruszy temat oszustw i zagroŜeń na które naraŜone są osoby starsze. Zachęcamy do
uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.
• RównieŜ we wtorek o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• W tym tygodniu odbędą się przymiarki dla dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej.
Grupy wtorkowe zapraszamy 8 lutego (środa) na godz. 1730, natomiast grupy piątkowe (równieŜ 8
lutego) na godz. 1845. Przymiarki odbędą się w domu katechetycznym.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.
• W sobotę przypada wspomnienie MB z Lourdes. Wszystkich starszych i chorych Parafian zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 900. W czasie Mszy będzie moŜliwość przyjęcia sakramentu
namaszczenia chorych. Przypomnijmy, Ŝe według Obrzędów tego sakramentu „naleŜy udzielać
tego sakramentu wiernym, których Ŝycie jest zagroŜone z powodu choroby lub podeszłego wieku”. Dalej czytamy teŜ, Ŝe „sakrament ten moŜna powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował, albo w czasie trwania choroby nastąpiło powaŜne pogorszenie”. „Przed operacją moŜna udzielić namaszczenia chorych, jeśli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba”. „Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają moŜna udzielić namaszczenia chorych równieŜ wtedy, gdy nie zagraŜa im niebezpieczna choroba”. PoniewaŜ taki
fakt naleŜy odnotować w księdze chorych prosimy, aby osoby przyjmujące ten sakrament w
domu napisały na kartkach swoje imię i nazwisko.
• Przypominamy o tym, Ŝe we wtorki pół godziny przed Mszą wieczorną, a takŜe po niej czynna jest biblioteka parafialna. Mieści się ona na parterze domu katechetycznego. Zachęcamy do
korzystania ze zbiorów. Tam teŜ będzie moŜna znaleźć najnowsze filmy, w tym ostatnio wyświetlany film „Siła modlitwy”.
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za pomoc w uporządkowaniu dekoracji boŜonarodzeniowych.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Jerzy Włodarczyk, lat 62, zam. na ul. Lotniczej
 Andrzej Dudek, lat 46, zam. na ul. Skłodowskiej 15
 Ginter Dwulecki, lat 76, zam. na ul. Pomnikowej 22
 Krystian Krautwurst, lat 55, zam. na ul. Słowackiego 56
 Renata Frączek, lat 60, zam. na ul. Łąkowej 3a
 Krystyna Stańdo, lat 62, zam. na ul. Słowackiego 65
 Zdzisław Głowiński, lat 71, zam. na ul. Opawskiej 64
 Janina Pochopień, lat 93, zam. na ul. Chełmońskiego 18 (pogrzeb 7 II 2017 o 11.oo)
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Odwiedziny kolędowe
Zakończył się ponad miesięczny czas odwiedzin duszpasterskich. Dziękujemy za wszystkie spotkania,
chwile rozmów i modlitwy. Niejednokrotnie kolędowe spotkania stały się okazją jedynie do zasygnalizowania spraw, tematów. Czasami była to okazja do zadania pytania. Na niektóre z nich spróbujemy odpowiedzieć w naszej gazetce.
• Jak wygląda ilość otwartych domów, czy coś się zmienia?
W tym roku odwiedziliśmy 2643 rodziny. Liczba ta w ostatnich latach nieco maleje. W 20013 roku
było 2704 rodziny, w 2014 – 2732, w 2015 – 2683. Kilka lat temu kolęda utrzymywała się na poziomie ok. 2800 odwiedzin. Powodem jest zapewne zmniejszająca się ilość osób mieszkających na terenie parafii, a takŜe laicyzacja, mniejsze poczucie więzi z parafią, zwłaszcza młodych rodzin.
• W tym roku będziemy mieli rocznicę. Kiedy trzeba by zamówić Mszę Świętą?
Przypomnijmy, Ŝe zawsze od początku września mamy księgi na kolejny rok. To najlepsza pora zamawiania Mszy jubileuszowych. Tak się składa, Ŝe zamawianych intencji w naszej parafii jest stosunkowo wiele. To cieszy, ale teŜ nie ułatwia zapisywanie intencji, zwłaszcza gdy ktoś przyjdzie zbyt
późno.
• Kiedy w naszej parafii jest śpiewane Te Deum?
Tu jest pewien kłopot. Bowiem z jednej strony ten śpiew winien być zarezerwowana na szczególnie
podniosłe uroczystości ogólno kościelne (odpust itp). MoŜna takŜe śpiewać ten hymn przy jubileuszach. A tych mamy (co oczywiście cieszy) stosunkowo duŜo. W niektóre niedziele śpiewamy go
kilkukrotnie. Skutkiem tego jest spowszednienie tego uroczystego śpiewu. Próbowaliśmy zatem nieco
ograniczyć okazje do 25, 50. rocznicy ślubu i urodzin od 50, co kolejne 10 lat (plus 75). Po rozmowach jednak wydaje się słuszne podkreślenie innych jubileuszy małŜeńskich (30, 40. rocznica). Warto
przy tej okazji zauwaŜyć, Ŝe istnieje takŜe druga forma tego śpiewu „Ciebie Boga wysławiamy”. Z
pewnością brak Te Deum, jeśli miało kiedyś miejsce na jakiejś uroczystości, nie oznacza niedocenianie kogokolwiek, lecz jedynie próbę zmniejszenia nieco częstotliwości wykonywania tego śpiewu.
• Spowiadam się kilka razy w roku. Jak dugo po spowiedzi moŜna przystępować do Komunii?
Tak długo póki na przeszkodzie nie stanie grzech cięŜki. Ten domaga się sakramentalnej pokuty.
Przypomnijmy kryteria grzechu cięŜkiego: jest to przekroczenie przykazania w sposób świadomy,
dobrowolny i w rzeczy waŜnej. Wszystkie te trzy warunki muszą zaistnieć równocześnie. Pamiętajmy teŜ, Ŝe istnieją inne formy pokuty (np. akt Ŝalu na początku Mszy Świętej). Taki Ŝal ma moc zgładzić grzechy tzw. powszednie. Podsumowując: jak długo nie mam świadomości grzechu cięŜkiego,
tak długo mogę przystępować do Komunii.
• Jestem po rozwodzie, ale mieszkam sam/sama. Czy mogę chodzić do spowiedzi i Komunii?
Oczywiście tak, bo nie zachodzi przeszkoda w postaci trwania w sytuacji grzechu. Przeszkoda taka
pojawiłaby się gdyby doszło do wspólnego zamieszkania (konkubinat, związek cywilny). Jak długo
taka sytuacja nie zachodzi droga do sakramentów jest otwarta.
• Nie byłem w niedziele na Mszy Świętej, ale z powodu choroby. Wysłuchałem Mszy w radiu,
telewizji. Gdy teraz pójdę do kościoła czy mogę przystąpić do Komunii?
Trzeba by wrócić do definicji grzechu cięŜkiego. Opuszczenie Mszy to rzecz waŜna, świadoma, ale (w
przypadku choroby) niedobrowolna. Nie ma zatem grzechu cięŜkiego – moŜna pójść do Komunii.
Warto zapamiętać zasadę: „do rzeczy niemoŜliwych nikt nie jest zobowiązany”.
Jeśli przypomną się nam pytania, to ciąg dalszy nastąpi...
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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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. 17.00 – 18.00;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

