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Powołanie
Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje powołanie trzech ludzi:
Izajasza, Pawła i Piotra. Powołanie każdego z nich poprzedziło
Boże objawienie. Bóg, zanim powierzy człowiekowi szczególną misję, daje mu się poznać.
Pierwszy, Izajasz, został obdarzony przez Boga darem prorokowania. Na zadane przez Boga pytanie: „Kogo mam posłać?
Kto by Nam poszedł?” (Iz 6,8) odpowiada „Oto ja, poślij
mnie!”, bowiem wewnętrznie czuje potrzebę nauczania i nawracania ludu ku Bogu, martwiąc się jednocześnie o stan wiary swoich bliskich.
Św. Paweł, po objawieniu na drodze do Damaszku, przez resztą życia uważał się
za ostatniego z Apostołów i za „poroniony płód”. Ten, który mówi o swojej potrzebie
ewangelizacji i nauczania sobie współczesnych, zostaje później nazwany Apostołem
Narodów. W Liście do Koryntian pisze: „Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich
apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za
łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna;
przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża
ze mną. Tak, więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.” (1 Kor
15,9-11).
Wreszcie św. Piotr, który później stanie się pierwszym Pasterzem po Chrystusie,
został powołany, gdy zrozumiał wielkość Boga i własną małość. „Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu,
zostawili wszystko i poszli za Nim” (Łk 5,10b-11) – tak wyglądał początek przemiany
zwykłego rybaka w pierwszego następcę Jezusa Chrystusa. Oby każdy z nas doznał takiej przemiany, drobniejszej, na własne możliwości, ale z pełnym otwarciem ku Chrystusowi.
W tych trzech różnych powołaniach widzimy jednakową postawę pokory i uległości tych, którym się Bóg objawił. Taka bowiem postawa jest warunkiem odpowiedzi
Bogu, który powołuje. Do takiej postawy pokory i uległości prowadzi nas uważne słuchanie Słowa Bożego.
Panie Jezu, naucz nas trwać przed Tobą w pokorze i słuchać, abyśmy usłyszeli, co
Ty, nasz Boże, chcesz nam powiedzieć.

BLISKO CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Z chorobą kogoś bliskiego prędzej czy później każdy z
nas będzie musiał się zmierzyć. To bardzo trudne doświadczenie i często nie wiemy, jak w kontakcie z chorą
osobą powinniśmy się zachowywać. Nieżyjący już
ksiądz Jan Kaczkowski, który pracując w hospicjum sam
zmagał się z chorobą nowotworową, w swoich publikacjach podaje
cenne, oparte na własnym doświadczeniu wskazówki. Jego zdaniem
ważne jest to, abyśmy w życiu chorego byli obecni, nie unikali kontaktu z nim (chyba, że wyraźnie sobie tego nie życzy i potrzebuje trochę samotności). W czasie odwiedzin zaś potrzebna jest normalność i
cisza bardziej niż „zagadywanie”. Zamiast mówić: „Będzie dobrze” (tego przecież nigdy nie wiemy), lepiej powiedzieć „Życzę Ci,
żeby było dobrze”. Dla osoby chorej ważne jest również to, aby zapewnić ją o naszej pamięci, także w modlitwie, jak również o tym, że
zawsze może na nas liczyć.
Ojciec Święty Jan Paweł II, sam borykając się z licznymi chorobami, często spotykał się z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, poświęcał im wiele miejsca w swoim nauczaniu i już na początku swojego pontyfikatu prosił ich o wsparcie modlitewne.
13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego
ustanowił Światowy Dzień Chorego. Miało to miejsce w 75 rocznicę
objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na życie papieża. Papież wyznaczył obchody tego Dnia we wspomnienie Matki Bożej z
Lourdes, które przypada 11 lutego.
Ustanowienie Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem dla
całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku
modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i ciele. W tym dniu w świątyniach sprawowane są nabożeństwa w
intencji chorych, organizowane są spotkania z chorymi w parafiach,
odwiedziny w szpitalach. Ważną rolę w uwrażliwianiu na potrzeby
cierpiących odgrywają coroczne Orędzia Papieskie na Światowy
Dzień Chorych. Ojciec Święty przypomina w nich o godności i wielkiej wartości człowieka chorego, a także apeluje o współpracę pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, pomiędzy instytucjami świeckimi
a kościelnymi na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego.
B.W.

Porządek nabożeństw
10.02.2019 – 19.02.2019

niedziela 10 lutego 2019 – V Zwykła
08:00 Za zm. Cecylię Kurek, rodziców Józefę i Klemensa Foltys, Ignacego i Paulinę
Kurek, syna Herberta, Herberta Wochnik, zm. z pokrewieństwa, dziadków z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus, rodzeństwo, Eryka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów, siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące i poległych na wojnie.
14:00 Nabożeństwo w intencji Chorych i Cierpiących naszej parafii z błogosławieństwem Chorych.
poniedziałek 11 lutego 2019 – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
06:30 W intencji chorych i cierpiących naszej parafii oraz w intencji pracowników
służby zdrowia i pielęgnujących chorych w domach.
wtorek 12 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Erykę i Gerarda Krybus, brata Antoniego, rodziców Agatę i Antoniego
Krybus, Pawła Sługa, 2 żony, Łucję i Antoniego Zimny, Marię i Bernarda Czerny, zm. z pokrewieństwa Zimny-Koberski i za dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 13 lutego 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Herberta Jureckiego w 30 dni po śmierci.
czwartek 14 lutego 2019 – Ś . C
,
M
,
17:00 Za zm. Henryka i Annę Filip, rodziców rodzeństwo, Agnieszkę Jendrzejczyk,
zm. dziadków z 4 stron i zm. z pokrewieństwa Pater-Filip-CienskowskiWrazidło-Franiczek-Kołek i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 15 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Barbarę i Leona Zyszka, zm. Jerzego Kołodziej, Huberta Parys, zm. z rodzin Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 16 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Róży Basista.
niedziela 17 lutego 2019 – VI Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna, synową, Marię i Józefa
Jaskulla, córkę, syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm. z pokrewieństwo, Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu cierpiące, zm. kapłanów i
siostry zakonne.
10:30 Za zm. Franciszkę i Joachima Skornia, Annę i Dominika Pytlik, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo Skornia-Pytlik-Kremser i dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 18 lutego 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Stanisława Knap w 30 dni po śmierci.
wtorek 19 lutego 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta, ojca Alfonsa
Niestatek, syna Rafała, córkę Weronikę i zm. z pokrewieństwa.

Informacje duszpasterskie
10.02.2019 – 17.02.2019

Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na opał. W
Święto Ofiarowania Pańskiego na klasztory klauzurowe zebraliśmy do puszek 250 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Dzisiaj o godz. 14:00 nabożeństwo w intencji chorych z błogosławieństwem a po nim spotkanie dla chorych (wraz z osobą towarzyszącą) w Centrum Eichendorffa, organizowane przez nasz Caritas.
Od jutra Uczniowie zaczynają ferie zimowe. Życzymy im dobrego wypoczynku i nabrania sił do dalszej nauki oraz opieki Bożej Opatrzności i Matki
Najświętszej w czasie zimowych eskapad. W czasie trwania ferii nie będzie
Mszy św. szkolnej ani nabożeństwa popołudniowego w niedzielę. Nie będzie
też spotkań formacyjnych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.
Na czas ferii zimowych nie będzie też codziennego dyżuru kapłanów w konfesjonale w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny na rynku w Raciborzu. Powróci po feriach.
W przyszłą niedzielę będą gościć u nas Siostry ze Zgromadzenia Córek św.
Kamila (Kamilianki) z Opola, z programem powołaniowym. Po Mszach św.,
przed błogosławieństwem końcowym, będą miały krótkie wystąpienie.
Kancelaria parafialna jest czynna jak zwykle: w dni powszednie pół
godziny po Mszach św.
Już teraz informuję, że Piesza Pielgrzymka z Raciborza na Jasną Górę w
tym roku odbędzie się w dniach 12-17 sierpnia.
14 lutego wielu osobom kojarzy się z Walentynkami. Radio Doxa chce
zwrócić uwagę na niekomercyjny charakter tego święta, a także postać
patrona dnia – świętego Walentego. To patron zakochanych, ale też...
chorych psychicznie, epileptyków i orędownik w ciężkich chorobach.
Więcej na temat tej – wbrew pozorom – barwnej postaci w walentynkowym wydaniu audycji historycznej „Od starożytności do wieczności”,
w najbliższy czwartek o 14:10. Przypominam, że Radia Doxa można słuchać
na częstotliwości 87,8 FM, a także na www.doxa.fm. Dostępny jest też player
na telefony komórkowe z systemami iOS i Android (wystarczy wpisać hasło
Doxa).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień
Pański. W przyszły piątek (15.02.2019, godz. 17:45) Kobza, Gawlik, Badurczyk, Kasek, Budnik i Kaczyńska, a w piątek za 2 tygodnie (22.02.2019,
godz. 17:45) Głombik, Pluta, Niestatek, Piskała, Szpak i Weihser.

