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X Niedziela po Narodzeniu
Z księgi Syracydesa (24,1-12)
„Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu NajwyŜszego i ukazuje się
dumnie przed Jego potęgą: Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: „W Jakubie
rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i juŜ nigdy istnieć nie
przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą słuŜbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam
korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie”
JakŜe pięknie dzisiaj Księga Syracydesa
mówi nam i wychwala Mądrość. Sama nawet
Księga Mądrości zachęca nas: Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa. Zatem
jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów,
czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki.
Dlaczego w dzisiejszej Liturgii Słowa Kościół
naucza o Mądrości? MoŜe dlatego, Ŝe jako chrześcijanie winniśmy się róŜnić w Ŝyciu, tak na co
dzień, od innych? Zdziwicie się, gdy powiem, Ŝe
powinniśmy być mądrzejsi. Nasze spojrzenie na
świat, na trudne sprawy, na Ŝycie winno być
pełniejsze, doskonalsze, mądrzejsze.
Tak być powinno. W Ŝyciu naleŜy kierować
się nie mądrością ludzką, ale BoŜą. Nie przesadzę, gdy powiem, Ŝe dzieje chrześcijanina, dzieje
kaŜdego z nas, to historia współpracy ludzkiej
słabości z BoŜą mądrością. PrzecieŜ jak to określił juŜ jeden ze staroŜytnych Ojców: Kościół jest
świętą wspólnotą grzeszników dąŜących do zbawienia. Dlaczego wielu ludzi wychodziło na
pustynię, samych, aby szukać mądrości i przez to
przyciągać do siebie tak wielu ludzi? Dlatego, Ŝe
w pustynnej ciszy mogli usłyszeć głos samego
Boga i napełniać się Jego Mądrością. Dlaczego
dziś, w dwudziestym wieku, odwaŜamy się mó-

wić do o Ewangelii? Dlatego, bo ufamy, Ŝe kaŜdy
chce być mądry, Ŝe kaŜdy jest gotów przyjąć do
domu mądrego Przyjaciela. Jak planując małŜeństwo czeka człowiek na zamieszkanie razem ze
współmałŜonkiem wiedząc, Ŝe ubogaci nas swoją
miłością, tak trzeba, byście przyjęli na mieszkanie BoŜą Mądrość. Gdy ona nami pokieruje,
wygramy Ŝycie, odkryjemy wielkie szczęście
płynące z kontaktu z kochającą Mądrością. Jej
oczami zobaczymy świat, innych ludzi, siebie...
Wówczas wszystko nabierze zupełnie nowej
wartości.
Tak więc źródłem prawdziwej Mądrości jest
sam Bóg. Dowodem na to jest wielu świętych i
błogosławionych Kościoła, którzy odznaczali się
wielką mądrością, choć tak po ludzku nie mieli
zbyt wielkiego wykształcenia, nie skończyli
wielkich szkół, to jednak czerpali z samego źródła prawdziwej Mądrości – Boga. Zachwycali i
zachwycają wielu, gdyŜ mała i niemalŜe niewidoczna wydaje się granica między świętością i
mądrością.
Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie
do królestwa. Zatem jeśli wam miłe trony i
berła, o władcy ludów, czcijcie Mądrość, byście
królowali na wieki.
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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 2 stycznia 2011
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
700
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe o błogosławieństwo BoŜe
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
W intencji Tadeusza z okazji 60. rocznicy urodzin, o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe
900
1030
Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę urodzin Jana, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata oraz o zdrowie dla całej rodziny
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Zofia Anna Frydryszek,
1200
Aleksander Adam GadŜała, Seweryn Krzysztof Juroszek
1630
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory kolędowe
Za † Ŝonę Emilię Wasiuk w 3. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z pokrewieństwa
1800
Poniedziałek – 3 stycznia 2011
J 1,29-34
630
Za †† Barbarę Rydzak, ojca Mikołaja, zmarłych z rodzin z obu stron
700 1. Za †† rodziców Alojzego i Franciszkę, brata Huberta, szwagra Gintra, Cecylię i Jana Wiater, Achima Nowaka i zmarłych z ich rodzin
2. Z okazji urodzin wnuka Dawida, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
1800
Za † Otylię Solich (od sąsiadów)
Wtorek – 4 stycznia 2011
J 1,35-42
630
Za †† rodziców Marcjannę i Edwarda Laseckich, brata Józefa, siostry Marię i Teresę oraz
bratową Celinę
Za †† matkę Kazimierę w 4. rocznicę śmierci, ojca Witolda i zmarłych z obu stron
700
W języku niemieckim: Zur Göttlichen Vorsehung um Gesundheit in der Familie
800
1800
Za †† rodziców Tadeusza i Annę Gołębiowskich oraz za zmarłych z rodziny Gołębiowskich
Środa – 5 stycznia 2011
J 1,43-51
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Helenę Konieczną w 2. rocznicę śmierci, ojca Arnolda, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Anielę i Józefa Dziedzioch, teściów Michała i Marię Pisarczyków, czterech
braci, bratowe, dwie siostry i ich męŜów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Ryszarda i Erwina z okazji urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie dla ich rodzin
1800
Dziękczynna w intencji męŜa Władysława z okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Czwartek – 6 stycznia 2011 – Objawienie Pańskie
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
700
Za †† rodziców Huberta i Emę Kusz
W intencji Janiny w rocznicę 78. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
900
o dalsze BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej dla całej rodziny
1030
Do Miłosierdzia BoŜego i Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski z
okazji urodzin Erwina i Ryszarda z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę i BoŜe błogosławieństwo w ich rodzinach
1200
Za † męŜa Stefana Klimowicza w 5. rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Lewkowicz i
Klimowicz
1700
Adoracja Najświętszego Sakramentu
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 – 7 stycznia 2011
Mt 4,12-17.23-25
630 1. Za †† rodziców Matyldę i Edwarda, zmarłych z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† Kazimierza Sopniewskiego w 3. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i Krystynę
Sopniewską
715
O spokój duszy za †† męŜa Wiktora, syna Stanisława, rodziców z obu stron, rodzeństwo i
dusze w czyśćcu cierpiące
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00
17
Adoracja Najświętszego Sakramentu – naboŜeństwo do Serca Pana Jezusa
1800
W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
1900
Msza Święta młodzieŜowa
Sobota – 8 stycznia 2011
Mk 6,34-44
630 1. W intencji córki Iwety z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie Jakieła, Kowalczykowskich i Marchel
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisławy i Jana Rusin z okazji 35. rocznicy ślubu o
zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny
1200
Ślub: Anna Andrejko – Paweł Pelc
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za †† rodziców Reginę i Leona Homola i zmarłych z obu stron
2000
W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy
Niedziela – 9 stycznia 2011 – Chrzest Pański
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
700
Z podziękowaniem Panu Bogu za 40. lat szczęśliwego poŜycia małŜeńskiego Genowef i
Stanisława Held, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny: dzieci
i wnucząt oraz za zmarłych rodziców z obu stron
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii Kalus z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata i całej rodziny
1030
Dziękczynna w intencji Anny i Jerzego z okazji 35. rocznicy ślubu oraz 60. rocznicy urodzin Jerzego, o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie dla całej rodziny
Za † syna Sebastiana Butelo w 11. rocznicę śmierci
1200
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory kolędowe
1800
Za † męŜa Aleksandra w 4. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe
• Dzisiaj, 1 stycznia, uroczystość Świętej BoŜej Rodzicielki oraz dzień modlitw o pokój. O godz.
1730 modlitwa RóŜańcowa o błogosławieństwo w Nowym Roku (ze zmianą tajemnic RóŜańcowych). MoŜna uzyskać odpust zupełny za odmówienie w kościele hymnu do Ducha Świętego.
• Jutro druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Zapraszamy na godz. 1630 na modlitwę Rycerstwa
Niepokalanej, na 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
• W czasie trwania kolędy (do 16 stycznia) spowiedź będzie w czasie porannych Mszy Świętych
oraz w razie konieczności po Mszach wieczornych.
• Od Nowego Roku moŜna zamawiać intencje mszalne na drugie półrocze 2011. W pierwszej kolejności prosimy osoby obchodzące jubileusze.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. W sobotę, 8 stycznia w klasztorze
Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy. Zapraszamy młodzieŜ od 3 klasy Gimnazjum.
• 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to waŜne pod względem wymowy święto,
w którym wspominamy te wydarzenia, które pozwoliły ludziom rozpoznać w osobie Jezusa
Chrystusa prawdziwego Boga. Z tej racji, Ŝe ta uroczystość stała się dniem wolnym porządek
Mszy Świętych jak w kaŜdą niedzielę. Osoby, które zamówiły intencje Mszalne na ten dzień proszone są o zwrócenie uwagi na godziny Mszy Świętych. Gdyby podane godziny nie odpowiadały
prosimy o kontakt.
• 6 stycznia w kościele Ojców Franciszkanów na Płoni o godz. 1800 koncert kolęd.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek i piątek o 1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi z powodu kolędy pół godziny przed
Mszą Świętą oraz ewentualnie po Mszy wieczornej.
• Nie będzie w styczniu odwiedzin chorych.
• Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego.
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Kolekta z niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej;
z 6 stycznia na misje.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Maciej Jarecki, lat 58, zam. na ul. Pomnikowej 14
 ElŜbieta Laska, , lat 90, zam. na ul. Waryńskiego 18a
 Zbigniew Skiba, lat 71, zam. na ul. Waryńskiego 1b
 Jerzy Waliczek, , lat 71, zam. na ul. Katowickiej 13
 Józef Wiktorowicz, , lat 64, zam. na ul. Opawskiej 83

Anno Domini 2010
Czas na podsumowanie zakończonego roku. Bez wątpienia był to rok pełen wydarzeń. Były wśród
nich dobre i radosne, chociaŜby jak 75-lecie naszego kościoła i związane z tym Misje Parafialne. Były
teŜ wydarzenia trudne i tragiczne, jak chociaŜby kwietniowa tragedia pod Smoleńskiem.
Spróbujmy ująć Ŝycie duszpasterskie naszej parafii w liczby. Ogólnie rzecz biorąc wszystkiego było
mniej. Jeśli chodzi o sakramenty, to chrztów było 90, ślubów 42, 93 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej, 105 osób do bierzmowania. Zmarło 95 osób w minionym roku. Popatrzmy na
zmiany na przestrzeni lat. Ilustrują to wykresy:
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Porównanie ilości chrztów i pogrzebów (wykres pierwszy) pozwala zobaczyć, Ŝe na przestrzeni lat
wzrasta liczba pogrzebów. W ostatnich czterech latach (z wyjątkiem roku 2009) liczba pogrzebów była
niewiele, ale jednak większa niŜ ilość chrztów. Dodając do tego wyjazdy ludzi młodych za granicę, lub
w wyniku studiów ilość mieszkańców naszej parafii maleje. Na początku 2010 roku wynosiła 12.725
osób. Dla porównania w 2003 było niecałe 14.200.
Tyle informacji ujętych w liczby. WaŜniejsza dla nas jest rzeczywistość duchowa i sakramentalna.
Tu jednak pozostają subiektywne oceny. NajwaŜniejszymi wydarzeniami były rekolekcje parafialne w
lutym 2010, które prowadził ks. Stefan Czermiński, oraz misje parafialne prowadzone przez ks. Pawła
Brudka. MoŜna szacować, Ŝe w dniach powszednich w Misjach, które są przeŜywane co 10 lat, uczestniczyło około 1300 osób, co stanowi ok. 10% parafian. Oznacza to, Ŝe Misje nie są juŜ wydarzeniem
wyjątkowym. Obejmują one raczej tych, którzy i tak uczestniczą w Ŝyciu parafialnym.
Jeśli chodzi o zmiany personalne, to zmniejszyła się liczba księŜy. W sierpniu odszedł ks. Jan,
którzy był w naszej parafii rezydentem.
Za wszelkie dobro przez nas doświadczane Bogu i ludziom niech będą dzięki…
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
NSPJ@raciborz.com.pl

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

