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VII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (5, 38 – 48) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, Ŝe powiedziano: 
„Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu 
złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. 
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i 
płaszcz. Zmusza cię kto, Ŝeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. 
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce poŜyczyć od 
ciebie. Słyszeliście, Ŝe powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewaŜ On spra-
wia, Ŝe słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i nie-
sprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóŜ za nagrodę mieć będziecie? 
CzyŜ i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóŜ szczególnego czynicie? 
CzyŜ i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebie-
ski.”  
 

wiat potrzebuje Jezusa, Jego orędzia miłości, 
Jego obecności eucharystycznej, która jest 

czynnikiem zbawienia i jedności. Tylko pośred-
nictwo Chrystusa moŜe przerwać spiralę niena-
wiści, niesprawiedliwości, przemocy, grzechu. 
Chrystus jest naszym bogactwem, naszym po-
karmem, naszym pokojem, naszą prawdą, naszą 
wolnością. Z Nim, poprzez przekształcającą 
energię Jego miłości, serce człowieka moŜe się 
przemienić, moŜe narodzić się nowa istota, która 
nie będzie się kierować mściwą nauką „Oko za 
oko i ząb za ząb” (Mt 5, 38), lecz Ewangelią, 
która naucza widzieć w drugich dzieci wspólnego 
Ojca, miłować nieprzyjaciół, zawsze wybaczać, 
nie licząc, ile razy proszono nas o wybaczenie. 
Tylko ze Słowa Chrystusa wytryska woda zdolna 
ugasić pragnienie człowieka. Za pośrednictwem 
Eucharystii odnajdujemy naszą toŜsamość chrze-
ścijańską. Bóg miłuje nas, poniewaŜ On jest mi-
łością. My miłujemy Go, poniewaŜ On pierwszy 
nas umiłował (1 J 4, 8). Miłość nabiera w nauce 

Chrystusa decydującego znaczenia. A miłość 
człowieka do Boga realizuje się w miłowaniu 
ludzi. „Kto miłuje... zna Boga”. I jeszcze: „kto 
nie miłuje brata swego, którego widzi, nie moŜe 
miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 7. 20). 
Miłość bliźniego staje się w ten sposób nie tylko 
początkiem poznania Boga, ale takŜe złotą regułą 
miłości wedle miary Serca Chrystusowego. „To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). 
„Jak” – jest to wskazanie miary. A Jezus miłował 
nas aŜ po dopełnienie swej posługi, aŜ do osta-
tecznych granic miłości, poprzez dar własnego 
Ŝycia, to znaczy – bez miary. Konieczne było dla 
naszego zbawienia, by Chrystus złoŜył siebie w 
ofierze Ojcu. Wrogość i nienawiść stopniały i 
uległy unicestwieniu w Jego ciele, poprzez prze-
lanie Jego krwi na krzyŜu... Jezus tedy jest naszą 
ofiarą, złoŜoną w dziękczynieniu (Eucharystia). 
 

św. Jan Paweł II 

Ś 
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Poniedziałek – 20 lutego 2017         Mk 9,14-29 
   630   Za † matkę Gertrudę Adamiec w 6. rocznicę śmierci, † ojca Pawła, †† teściów Jerzego i Hildegardę 

Suchanek i całe †† pokrewieństwo z obu stron 
   900   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Marka w dniu urodzin, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej oraz zdrowie 
 1800 1. Za † Zofię Rejman w 1. rocznicę śmierci, † męŜa Tadeusza oraz †† z obu stron 
   2. Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji siostry Krystyny i Janiny, z prośbą o powrót do 

zdrowia i potrzebne łaski 
Wtorek – 21 lutego 2017         Mk 9,30-37 
   630 1. Za †† rodziców Helenę i Franciszka Stal i †† z rodziny 
   2. Za † Marię Skaźnik w 1. rocznicę śmierci i † ojca Stefana Skaźnik 
   800   W języku niemieckim: za † Marię Baranek 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Brygidy i Jerze-

go Hadamiec z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Za †† rodziców Emilię i Wincentego Mrówka oraz †† rodzeństwo Janinę, Marię, Zofię, Krystynę i 

Józefa 
Środa – 22 lutego 2017 – Katedry św. Piotra Apostoła      Mt 16,13-19 
   630   Za †† Sabinę, Jadwigę, Marię, Zofię, Zdzisławę, Lidię i BoŜenę 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Gerarda Wochnik w 2. rocznicę śmierci 
 1800 1. Za † mamę Marię Skaźnik w 1. rocznicę śmierci i † tatę Stefana 
   2. Za †† rodziców Karola i Genowefę Śrutwa oraz za †† teściów Wiktora i Hildegardę Kesler o spokój 

duszy 
     Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ramach spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich) 
Czwartek – 23 lutego 2017 – św. Polikarpa, biskupa i męczennika    Mk 9,41-50 
   630 1. Do Matki BoŜej Fatimskiej w pewnej intencji 
   2. Za † ojca Franciszka Siwka, †† z rodziny Siwek i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1630   Szkolna: Msza św. dziękczynna w intencji Janiny za przeŜyte 79 lat Ŝycia, z prośbą o dalszą BoŜą 

opiekę i zdrowie 
 1800 1. Za † syna Zbigniewa w 6. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Jadwigę i Franciszka, Marię i Jana, 

pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Dorotę Lewosińską, jej † dziecko w 1. rocznicę śmierci (od chrzestnych) 
Piątek – 24 lutego 2017          Mk 10,1-12 
   630   Za †† rodziców Marię i Romana Czerniawskich w 9. rocznicę śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy ślubu ElŜbiety i Jana oraz 11. rocznicę ślubu Idy i Grze-

gorza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzi-
nach, a takŜe o potrzebne łaski w Ŝyciu rodzinnym 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Nikodema Bobryk, syna Andrzeja Grabowskiego, 

brata Jana Bobryk, teściów Agnieszkę i Eryka Grabowskich, a takŜe pokrewieństwo z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za †† rodziców Antoniego i Annę Solich 
 1900   MłodzieŜowa: Do BoŜej Opatrzności w intencji Agosty z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
Sobota – 25 lutego 2017          Mk 10,13-16 
   630 1. Za † Aleksego Kwaśnica w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców Wandę i Józefa, siostrę Wandę 
   2. Za †† Antoninę i Władysława oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart, Pałka i dusze w czyść-

cu cierpiące 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Teresę i Hermana, teściów Teresę i 

Władysława, pokrewieństwo z obu stron 
   2. Za †† rodziców Stanisławę i Eugeniusza Bunio oraz †† z rodziny 
 1930   Wieczór z Modlitwą Uwielbienia 
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VIII Niedziela Zwykła  – 26 lutego 2017    Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34 
ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MODLITW O TRZEŹWOŚĆ W NARODZIE  

   700   Z okazji 60. rocznicy urodzin Irmy oraz 65. rocznicy urodzin Jacka z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † ojca Józefa w 10. rocznicę śmierci, †† matkę Helenę, teścia Stanisława i †† z rodziny 
 1030   W intencji rocznych dzieci: Michał Sokołowski, Filip Koba, Nina Kolbusz, Antoni Klein  
 1200   Za †† rodziców Reginę i Leona, brata Jana, bratową Danutę i †† z rodziny 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   W intencji ElŜbiety w 80. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny oraz 

za †† rodziców Zofię i Antoniego Kowal, brata Tadeusza, Irenę, Władysława i Stanisława Sędek 
 1900   Wieczór Filmowy: „Historia Marii” 
W tym tygodniu modlimy się: o świętość kapłanów i osób konsekrowanych 
 

• Dzisiaj, o godzinie 1400 Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, o godz. 1600 róŜaniec fa-
timski za młode pokolenie, oraz o godz. 1730 nieszpory niedzielne, zachęcamy do udziału w tych nabo-
Ŝeństwach. 

• W poniedziałek o godz. 1800, w salce katechetycznej będzie moŜna dokonać wpłaty na stroje dzieci pierw-
szokomunijnych. W tym tygodniu odbędą się równieŜ spotkania dla dzieci w salkach. 

• W poniedziałek o godz. 1945 próba scholi. 
• Od jutra takŜe rozpoczyna się kurs przedmałŜeński. Nauki w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1900  w 

domu katechetycznym.  
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, na którym ponownie emitowany będzie film „Siła mo-

dlitwy”  – wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy; o godz. 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. W ramach spotkania Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich w kościele Adoracja. 
• Msza szkolna w czwartek o godz. 1630.  
• W piątek o godzinie 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.  
• MłodzieŜ zapraszamy w piątek o godz. 1900 na Mszę Świętą.  
• W sobotę o 1930 w kościele kolejny Wieczór z Modlitwą Uwielbienia. Natomiast w niedzielę zapraszamy 

w ramach Wieczoru Filmowego na 1900 do kaplicy pod kościołem na projekcję filmy „Historia Marii”.  
Film jest oparty na autentycznej historii głuchej i niewidomej dziewczyny. Po projekcji moŜna nabyć inne 
filmy Dystrybucji Katolickiej z inicjatywy której odbywają się projekcje. 

• Filmy są do wypoŜyczenia w bibliotece parafialnej, czynnej w kaŜdy wtorek. 
• W sobotę w RCK o 1800 Benefis Pawła Kowola, zaangaŜowanego w dziedzinie muzyki i odznaczonego 

medalem zasłuŜonego dla miasta Racibórz. 
• Przypominamy, Ŝe przygotowania do bierzmowania dla dorosłych rozpoczną się od soboty 4 marca. 

Natomiast po przerwie i feriach wznowiona została spowiedź w kościele farnym w dni powszednie od 1515 
do 1715. 

• Diecezjalne Duszpasterstwo MłodzieŜy zaprasza młodzieŜ gimnazjalną, tj. przygotowujących się do sa-
kramentu bierzmowania na spotkanie weekendowe na Górę św. Anny. Spotkanie będzie nosić nazwę „Ła-
dowarka” i w treści będzie takŜe słuŜyło przygotowaniu do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się od 17 do 
19 marca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.  

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla dzieci 
„Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. Za ty-
dzień takŜe ministranci będą rozprowadzali ksiąŜkę o Objawieniach Fatimskich. 

• Dziś przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remon-
towe. 

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

 
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
- ElŜbieta Mandera, lat 94, zam. na ul. Polnej 26 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Odwiedziny kolędowe... 
 

...czyli ciąg dalszych pytań. Tym razem o planowanych remontach. Konieczność remontu muru od 
strony ulicy była podkreślana od dawna i to przez wiele osób. To zresztą nie ulega wątpliwości. 
Wszystko wskazuje na to, Ŝe obecny mur powstał w czasie budowy kościoła, a więc ponad 80 lat te-
mu. Jego kondycja jest widoczna dla wszystkich. Jakie są za tym plany?  
 

W grę wchodzi nie tyle odnowienie muru, co budowa odpowiednio mocnego ogrodzenia od pod-
staw. Obecny mur to konstrukcja z cegły i betonu, który pracuje pod wpływem nacisku drzew, korzeni 
i pewnego naporu ziemi. Sam mur i jego rola nie ma na celu odgrodzić teren kościelny, który przecieŜ 
jest dostępny z róŜnych stron. Ma pełnić rolę funkcjonalną, a takŜe estetyczną. RozwaŜano róŜne pro-
jekty. Oczywiście przed ostateczną realizacją trzeba podkreślić, Ŝe wymagają one jeszcze konsultacji z 
osobami odpowiedzialnymi za sprawy materialne w Kurii. Inną sprawą są oczywiście konieczne pro-
jekty i zezwolenia. 

Na ten moment jest najbardziej realny pomysł budowy ogrodzenia z naturalnego kamienia, z granitu. Mate-
riał, znany nam juŜ z budowy schodów, placu przed kościołem jest polskiego pochodzenia. Byłby to kamień tzw, 
palony, a więc chropowaty. Daje to moŜliwość czyszczenia go na wypadek aktów wandalizmu np. przez poma-
lowanie farbą. Ogrodzenia składałoby się z bloków o długości ok. 2 metrów, wysokości ok. 35 cm. RównieŜ 
szerokość muru wynosiłaby około 35 cm. Bloki te byłyby kładziona „na zakładkę” na odpowiednich bolcach, no 
i oczywiście na odpowiednim zbrojonym fundamencie. Samo ogrodzenie byłoby niŜsze od obecnego, gdyŜ nie 
chodzi w nim o zasłonięcie terenu, i wynosiłoby ok. 150 cm, od poziomu chodnika. Być moŜe dla poczucia 
„lekkości” konstrukcji górna warstwa byłaby nieco urozmaicona (tak, jak na wizualizacji). Z pewnością takie 
rozwiązanie dobrze komponowało by się z konstrukcją schodów, placu przed kościołem. Oczywiście kamień to 
bez wątpienia jeden z najtrwalszych materiałów. Budowy podjęła by się znana nam juŜ firma p. Grzechaca z 
Ciasnej. Jest sprawdzona pod względem rzetelności, a takŜe współpracy. Oczywiście powstaje pytanie czy po-
dobnego zewnętrznego efektu nie da się uzyskać wykorzystując odlew betonowy obłoŜony płytami kamiennymi. 
Pewnie tak, ale warto zauwaŜyć, Ŝe obecnie drogi jest nie tyle sam materiał, co jego obróbka. Bez względu na to, 
czy tnie się kawałki o szerokości 35 cm, czy tylko 5 cm, obróbka jest dokładnie taka sama. Zawsze natomiast 
pozostaje pytanie jak zachowają się kleje za kleje które 
łączyłyby kamień i beton za 30, 50 czy teŜ 80 kolejnych 
lat. 

Bez wątpienia to jedna z większych inwestycji sięga-
jąca rzędu w całości być moŜe ok. 360-400 tys. zł. Nie 
mniej mur ma ponad 120 m. długości. Z tego teŜ powodu 
jest to inwestycja pomyślana na 2-3 lata.  

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. 
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;     Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


