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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 nieczy-
stym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej kra-
inie galilejskiej.” 
 

dy wieczorem w dniu Paschy Jezus ukazał 
się swoim uczniom w wieczerniku, dokonał 

bardzo wymownego gestu: „tchnął” na nich mó-
wiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22). 
Tym tchnieniem przeniknięte jest Ŝycie Kościoła. 
„Duch Święty jest rzeczywiście nadrzędnym 
podmiotem całej misji kościelnej”. Kościół głosi 
Ewangelię dzięki Jego obecności i zbawczej mo-
cy. Zwracając się do chrześcijan w Tesalonikach 
św. Paweł stwierdza: „nasze głoszenie Ewangelii 
wśród was nie dokonało się przez samo tylko 
słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego” 
(1 Tes 1, 5). Św. Piotr określa apostołów jako 
„tych, którzy głosili Ewangelię mocą Ducha 
Świętego” (1 P 1, 12). Co to jednak znaczy 
„ewangelizować w Duchu Świętym”? Syntetycz-
nie moŜna powiedzieć, Ŝe znaczy to ewangelizo-
wać w mocy, w nowości, w jedności Ducha 
Świętego. Ewangelizować w mocy Ducha Świę-
tego znaczy być obdarzonym tą mocą, która 
ujawniła się w najwyŜszym stopniu w ewange-
licznej działalności Jezusa. Ewangelia mówi 
nam, Ŝe słuchacze zdumiewali się z Jego powo-
du, poniewaŜ „uczył ich jak ten, który ma wła-

dzę, a nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1, 22). Sło-
wo Jezusa wypędza złe duchy, ucisza burze, 
uzdrawia chorych, odpuszcza grzechy i wskrze-
sza umarłych. Tę władzę Jezusa przekazuje Duch 
Kościołowi w paschalnym darze. Widzimy zatem 
apostołów pełnych parresia, czyli tej swobody, 
która pozwala im mówić o Jezusie bez lęku. 
Przeciwnicy dziwią się temu „dowiedziawszy się 
Ŝe są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi” (Dz 4, 
13). Podobnie i Paweł dzięki darowi Ducha No-
wego Przymierza moŜe stwierdzić otwarcie: 
„Ŝywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą 
postępujemy” (2 Kor 3, 12). Moc Ducha jest 
szczególnie potrzebna chrześcijaninowi naszych 
czasów, gdyŜ ma on dawać świadectwo wiary w 
świecie często obojętnym, a czasem nawet wro-
gim, w którym bardzo silne są wpływy relatywi-
zmu i hedonizmu. Tej mocy potrzebują nade 
wszystko głosiciele słowa BoŜego, którzy mają 
wciąŜ na nowo głosić Ewangelię nie godząc się 
na kompromisy i na fałszywe uproszczenia, ale 
przepowiadając prawdę Chrystusową „w porę i 
nie w porę” (2 Tm 4, 2). 

św. Jan Paweł II, 1997 r. 
www.nspjraciborz.pl
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Poniedziałek – 29 stycznia 2018        Mk 5,1-20 
   630   Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie i BoŜe błogosławień-

stwo dla Tadeusza Drygalskiego z okazji 87. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny 
 1800   Z podziękowaniem Opatrzności BoŜej w 50. rocznicę urodzin Zuzanny, z ufnym zawierze-

niem dalszych lat Ŝycia solenizantki i całej rodziny 
Wtorek – 30 stycznia 2018         Mk 5,21-43 
   630   Za † Pawła Kowola 
 1800 1. Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek 
   2. W intencji Jacka oraz Jana z prośbą o zdrowie 
Środa – 31 stycznia 2018 – św. Jana Bosko, kapłana      Mk 6,1-6 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Antoniego i Jadwigę, Teresę, Alfonsa i Ŝonę Joan-

nę, szwagra Alojzego, Ryszarda, Rolanda, siostrę Joannę, Franciszka, Jolantę, dziadków z 
obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 

 1800   Zbiorowa za zmarłych: za † syna Sławomira Sękowskiego oraz †† pokrewieństwo, za † 
Janinę Pochopień w 1. rocznicę śmierci (od córki), za † Krzysztofa Skura (w 30. dzień), za 
† męŜa Stanisława Jarno (w 30. dzień), za †† Mariana i Mariannę Wojtyla, za † mamę 
Gertrudę Tajster w 8. rocznicę śmierci, †† ojca Antoniego i Jana Franica, za † Jerzego 
Ploszka (w 30. dzień), za † Pawła Kowola, za †† rodziców Jana i Zuzannę Piwowar, braci 
Stanisława i Eugeniusza Piwowar, za † Józefa Nowak, za † Zygmunta Nowowrytę; za † 
Gintra Dwuleckiego w rocznicę śmierci; za † Halinę Wygnał (od lokatorów z ul. Słowac-
kiego 67); za † Martę Baranek. 

I Czwartek miesiąca – 1 lutego 2018        Mk 6,7-13 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron Janinę i Adama, Alwinę i Franciszka, 

rodzeństwo oraz †† z rodziny Biel, Jeziorek, Siwoń, Kotala i za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1700   Godzina Święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty 

modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza) 
I Piątek miesiąca – 2 lutego 2018 – Ofiarowanie Pańskie     Łk 2,22-40 
   630   Za † mamę Mariannę Łazienka w dniu jej urodzin, †† ojca Jana i męŜa Antoniego Kraw-

czyk, rodzeństwo z obu stron i zięcia Ryszarda Ptak 
   900   wolna intencja 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy) 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 3 lutego 2018 – św. BłaŜeja, biskupa i męczennika   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 † Władysława Gronowicza (od sąsiadów z ul. Pomnikowej 20) 
V Niedziela Zwykła – 4 lutego 2018  Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39 
   700   Za † Władysława Gronowicza, wszystkich †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † Kazimierza Murzyńskiego w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Władysława, 

teściów Marię i Jana, rodzeństwo z obu stron 
 1030 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie, BoŜe 

błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej dla BoŜeny i Józefa z okazji 40. rocznicy ślubu 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Weroniki i Tadeusza Ziętek z okazji 50. rocznicy ślubu z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze 
lata Ŝycia dla całej rodziny 
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 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Andrzej Jan Moskal, Piotr 
Wiktor Misiak , Kinga Małgorzata Zielonka, Zofia Olga śbik , Amelia Justyna Łukasiak, 
Marcelina Zuzanna Dudacy, Zofia Michalina Madejska, Robert Kazimierz Twardowski, 
Wojciech Jan Benedykt oraz w intencji rocznego dziecka Olaf Masny 

   2. Z okazji 50. r. ślubu  Zuzanny i Władysława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla Jubilatów i całej rodziny 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   W intencji Marii w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜą opiekę i zdrowie dla całej rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin które przyjęły odwiedziny kolędowe 

 

• Niedzielą dzisiejszą kończymy odwiedziny kolędowe. Dziękujemy za wszystkie spotkania, za wspólną 
modlitwę, rozmowy, spostrzeŜenia i uwagi. Choć spotkania te są krótkie, jednak dają one nam, duszpa-
sterzom pewien obraz środowiska w którym posługujemy. Dziękujemy za ofiary złoŜone przy tej oka-
zji. Stąd pochodzi zdecydowanie największa część środków na inwestycje. Bóg zapłać. 

• Dzisiaj o 1500 Koronka, kolędowanie i spotkanie opłatkowe, na które zaprasza wszystkich Apo-
stolat MB Pielgrzymującej. 

• Dzisiaj o 1700 modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie, o godz. 1730 nieszpory niedzielne. 
• W kościele Matki BoŜej o 1700 Kolędowanie dla Kamerunu. 
• Wieczorem o 1900 zapraszamy na Wieczór Filmowy. Wyświetlony zostanie film „Pilecki” , w 

którym syn Witolda Pileckiego opowiada o swoim ojcu – polskim bohaterze wojennym, który do-
browolnie trafił do obozu w Auschwitz. 

• Od jutra przez dwa tygodnie czas ferii. Nie będzie Mszy Świętych w tygodniu o godz. 900 (z 
wyjątkiem piątku – Ofiarowania Pańskiego). 

• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• 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 o 1500 Koronka i Adoracja  do wieczornej 

Mszy; od 1700 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej, o 1730 naboŜeństwo ku czci NSPJ. 
• W piątek, 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 w 
Kościele obchodzony jest dzień śycia Konsekrowanego. 

• Przypominamy i zachęcamy do praktykowania Pierwszych Sobót Miesiąca. O godz. 630 Msza (z 
rozwaŜaniem) w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej RóŜaniec. 

• Z powodu ferii odwiedziny chorych będą w sobotę17 lutego. Będą to odwiedziny na rozpoczęcie 
Wielkiego Postu. Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym.  

• 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. 
• W piątej po wieczornej Mszy prosimy o 

pomoc w porządkowaniu dekoracji boŜona-
rodzeniowej. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na 
bieŜące potrzeby parafii. 

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

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

• Józef Lesik, lat 80, zam. na ul. Skłodowskiej 4 
• Tadeusz Kardaczyński, lat 92, zam. na ul. Łąkowej  
• Dorota Musioł, lat 76, zam. na ul. Słowackiego 50, 
• Teresa Rampa, lat 86, zam. na ul. Polnej 6a 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 
 

LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA  POWSZECHNEJ 
MODLITWY O JEDNO ŚĆ CHRZEŚCIJAN W ROKU 2018 

(ciąg dalszy) 
2. Inspiracja od chrześcijan z Karaibów 
Myśl przewodnią dla tegorocznej modlitwy o jedność chrześcijan i dla refleksji z nią związanej 

zaproponowały ekumeniczne gremia z Karaibów. Chrześcijanie z tego regionu świata, doświadczeni 
w przeszłości ogromnym cierpieniem zniewolenia, dotknięci nieludzkim wyzyskiem kolonialnym, 
przypominają nam orędzie o Bogu Wyzwolicielu, który kaŜdego człowieka wyzwala i uwalnia. Ha-
słem przewodnim jest werset z pieśni MojŜesza i Miriam z 15 rozdziału Księgi Wyjścia: „Prawica 
Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). 

Słowa w nim zawarte wyraŜają wiarę i ufność człowieka w BoŜe prowadzenie. Prawica Boga, któ-
ra wyprowadziła Izraelitów z niewoli, nadal przynosi pokrzepienie i moc, zwłaszcza uciśnionym i 
prześladowanym. Dając świadectwo tej nadziei, Kościoły na Karaibach wspólnie podejmują inicjaty-
wy, aby słuŜyć wszystkim ludom tego regionu, a szczególnie osobom najsłabszym i zaniedbywanym. 
W ten sposób dają świadectwo swemu przekonaniu, Ŝe ich wyzwolenie dokonało się w mocy Boga, 
który pokonuje zło i wprowadza człowieka na drogę zbawienia. BoŜe wyzwolenie przynosi nadzieję i 
obietnicę, wprowadza w nowy czas uczy wraŜliwości otwartej na potrzeby kaŜdego człowieka.  

Tymczasem waśnie, brak zgody i podziały między nami podwaŜają wiarygodność chrześcijań-
skiego świadectwa i utrudniają pełnienie misji wobec świata potrzebującego Boskiego uzdrowienia. 
Dlatego trzeba stale podejmować i realizować dzieło jednania wszystkich chrześcijan na drodze 
wspólnej modlitwy za siebie nawzajem i mozolnego zbliŜania się do siebie, bez zatracania własnej 
toŜsamości wyznaniowej. 

3. Potrzeba nieustannego przywoływania Ducha Świętego 
Hasło roku kościelnego, który przeŜywamy od pierwszej Niedzieli Adwentu, przypomina nam, Ŝe 

jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Ta wielka tajemnica obecności Ducha Świętego w nas stała się 
naszym udziałem z chwilą przyjęcia chrztu świętego i jest u źródła naszego bycia – razem z innymi 
chrześcijanami – jedną wielką rodziną dzieci BoŜych, czyli Kościołem. Duch Święty, jeden i ten sam 
w Chrystusie i chrześcijanach, urzeczywistnia naszą więź z Bogiem i między nami. Sprawia, Ŝe Ko-
ściół jest ciągle jeden mimo wielkiego zróŜnicowania w nim osób, darów, funkcji, a nawet mimo po-
działów między nami. Dzieje się tak dlatego, Ŝe wszyscy mamy jednego i tego samego Ducha Święte-
go. On jest ostatecznie źródłem, gwarantem i realizatorem jedności Kościoła, a to znaczy, Ŝe kościelna 
komunia jest Jego wielkim darem (por. Jan Paweł II, adhortacja Christifideles laici 20). 

Apostołowie mieli tego świadomość i dlatego w budowaniu Kościoła więcej ufali Duchowi Świę-
temu, aniŜeli własnemu rozeznaniu i zdolnościom. Ujawniło się to wyraźnie na tzw. Soborze Jerozolim-
skim, gdy w pierwotnej wspólnocie Kościoła doszło do niemałych sporów w kwestii wypełniania prze-
pisów Prawa przez nawróconych pogan. Apostołowie uratowali zagroŜoną jedność, biorąc pod uwagę 
owoce działania Ducha Świętego w nich i otwierając się na Jego tchnienie. Wymownym tego świadec-
twem są słowa zapisane w Dziejach Apostolskich: „Postanowiliśmy Duch Święty i my” (Dz 15,28).  

Ten prosty zapis jest cennym wskazaniem jak urzeczywistniać jedność Chrystusowego Kościoła. Sko-
ro Duch Święty jest Dawcą i StróŜem jedności Kościoła, trzeba się ciągle otwierać na Jego działanie i 
przywoływać Go, aby w nas i przez nas działał, by dawał nam światło i nas wspierał, by nas prowadził i 
godził, odradzał do nowego Ŝycia i tak budował wspólnotę chrześcijan trwających we wzajemnej miłości. 

Niesamowity przykład takiej modlitwy o Ducha Świętego, która okazała się jakŜe skuteczną, po-
zostawił nam św. Jan Paweł II, gdy na Placu Zwycięstwa w Warszawie wołał do Boga: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Teraz przyszedł czas zanoszenia takiej modlitwy ra-
zem, przez nas wszystkich, aby było więcej jedności między chrześcijanami róŜnych Kościołów i 
Wspólnot, ale teŜ więcej jedności w naszym Kościele katolickim w Polsce, w naszych diecezjach, 
parafiach i rodzinach, takŜe pośród kapłanów i osób konsekrowanych.  

Drodzy Diecezjanie, zwracam się do Was wszystkich z gorącą prośbą o upraszanie jednoczącej 
mocy Ducha Świętego dla dzisiejszego Kościoła. Niech BoŜy Duch wzbudzi w kaŜdym z nas większe 
pragnienie tego, o co modlimy się w czasie kaŜdej Mszy św.: „Panie, nie zwaŜaj na grzechy nasze, 
lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą  

        Wasz Biskup Andrzej Czaja 


