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II Niedziela zwykła
Z księgi Proroka Izajasza (49,3-6)
„Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się
rozsławię”.
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz
przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego
sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.
I mówił: „To zbyt mało, iŜ jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń
Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie
dotarło aŜ do krańców ziemi”.
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).
Słowo Pasterskie Biskupa Opolskiego
terenie naszej diecezji, zwłaszcza w tych miejDrodzy Diecezjanie!
Ewangeliczne pragnienie Chrystusa, „aby scowościach, gdzie obok siebie mieszkają ewanwszyscy stanowili jedno” (J 17,21) i chęć konty- gelicy i katolicy, dzięki zaangaŜowaniu Instytutu
nuowania dobrych tradycji mojego wielkiego Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwerpoprzednika Ks. Abpa Alfonsa Nossola, są dla sytetu Opolskiego, proboszczów parafii katolicmnie wyzwaniem, by zwrócić się do Was ze kich i ewangelickich, kleryków WyŜszego Semisłowem pasterskim z okazji Tygodnia Modlitw o narium Duchownego tydzień ten posiada godną i
Jedność Chrześcijan. Z pewnością wszyscy – bogatą oprawę.
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólchoć jedni bardziej, inni mniej – dostrzegamy
dziś potrzebę ekumenii, tj. potrzebę większej nocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz
jedności chrześcijan, wzajemnego zrozumienia, 2,42). Tak brzmi tegoroczne hasło Tygodnia
dialogu, tolerancji i szacunku wobec bliźnich z Modlitw. Tematy zostały przygotowane przez
chrześcijan z Jerozolimy – moŜna powiedzieć
innych tradycji religijnych.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest przez „Kościół Matkę”. Kto pielgrzymował do
cyklicznym świętem ekumenizmu i ma juŜ ponad Jerozolimy i był w Bazylice Grobu Pańskiego,
stuletnią tradycję. Co roku od 18–25 stycznia, mógł się osobiście przekonać, jak realne są jeszczyli między dawnym świętem Katedry św. Pio- cze dziś podziały wśród wyznawców Chrystusa.
tra a świętem Nawrócenia św. Pawła, chrześcija- W tym roku to właśnie Kościoły z Jerozolimy,
nie naleŜący do róŜnych Kościołów spotykają się świadome własnych podziałów, wzywają chrzena całym świecie na ekumenicznych naboŜeń- ścijan na całym świecie, by ponownie odkryli
stwach, modlitwach, konferencjach, wykładach wartości, które scalały pierwsze chrześcijańskie
czy koncertach. W niektórych miastach inicjatyw gminy: apostolską naukę, trwanie we wspólnocie,
jest tak wiele, Ŝe Tydzień Modlitw – wbrew swej łamanie chleba oraz modlitwę (por. Dz 2,42).
ciąg dalszy na str. 4
nazwie – trwa dłuŜej niŜ siedem dni. TakŜe na
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modlitwa Słowem BoŜym
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Poniedziałek – 17 stycznia 2011 – św. Antoniego, opata
Mk 2,18-22
Dzień Judaizmu
630
Za † ojca Józefa Pietrasa w 30 rocznicę śmierci
1800
Za † syna Dariusza Brzezińskiego w 10. rocznicę śmierci oraz wszystkich †† z rodziny
Wtorek – 18 stycznia 2011
Mk 2,23-28
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
630
Za †† rodziców Jana i Bronisławę Chmieleckich oraz siostry Annę i Józefę, dziadków z
obu stron
1800
Za † dziadka i ojca Henryka Pacharzynę w rocznicę urodzin oraz za wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 19 stycznia 2011 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Mk 3,1-6
630
Za † brata Romualda śebrowskiego w 34 rocznicę śmierci
1800
Za † ojca Jana Kunika, †† z rodziny Kunik, Skiba i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 20 stycznia 2011
Mk 3,7-12
630
Za † męŜa Władysława Razmusa w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i rodzeństwo
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800
Za † matkę Janinę Krukowską w 2. rocznicę śmierci
Piątek – 21 stycznia 2011 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Mk 3,13-19
Dzień Babci
630
Za † Genowefę Zapart oraz za †† z rodziny Zapart, Pałka, Urban i Stryjewskich
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † babcię Emilię Kurchan oraz za † dziadka Henryka Pacharzynę
Sobota – 22 stycznia 2011
Mk 3,20-21
Dzień Dziadka
630
Za † Zdzisława Demela (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 5, 5a)
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Z okazji 60. rocznicy urodzin Bogumiły o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz dla syna Adama i męŜa Władysława
III Niedziela zwykła – 23 stycznia 2011
Iz 8,23-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
700
Dziękczynna do BoŜej Opatrzności w intencji Pauliny z okazji 90. rocznicy urodzin o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
W intencji Zygmunta w 50. rocznicę urodzin, syna Tomasza w 18. rocznicę urodzin, Ŝony
Haliny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
Za † Stanisławę Zapotoczną w dniu urodzin
1200
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Edyty i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1700
RóŜaniec za młode
pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Romana Chęć
W tym tygodniu modlimy się:
o błogosławieństwo dla rodzin,
które przyjęły odwiedziny kolędowe
oraz o jedność chrześcijan
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• Dzisiaj zapraszamy na koncerty kolęd w ramach XX Regionalnego Spotkania Wspólnot Śpiewaczych. Rozpoczęcie o 1530. Nie będzie wieczornego naboŜeństwa.
• Dziś dzień modlitw w intencji uchodźców i migrantów. Jutro dzień Judaizmu w kościele katolickim. Od wtorku do 23 stycznia trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dziś, 16 stycznia,
modlimy się takŜe w intencji Światowych Dni MłodzieŜy.
• Dziś odwiedziny kolędowe na ul. Kossaka według planu oraz na ul. Słonecznej 1-3-5-7. Jutro
przeniesiona kolęda na ul Miechowskiej.
• Przez okres ferii zimowych, a więc od jutra do 29 stycznia, nie będzie Mszy Świętej o godz. 700.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O 1730 RóŜaniec.
• W piątek i sobotę dzień Babci i dziadka. Do uczestnictwa we Mszach Świętych zapraszamy
osoby starsze.
• W sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”,
Gość Niedzielny, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy
serdeczne „Bóg zapłać”. Serdecznie dziękujemy za ofiary kolędowe.
Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
dziś młodzieŜowa
 Maria Cempel, lat 58, zam. na ul. Katowickiej 1
skrzynka pytań
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
NZM@poczta.fm

Słowo Pasterskie ciąg dalszy ze str. 1
Trwali w nauce Apostołów
Pierwszych chrześcijan jednoczyło trwanie
w nauce Apostołów, tzn. Ŝycie słowem Boga
poznanym przez nauczanie Apostołów. To nauczanie było ich świadectwem o Ŝyciu, śmierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa. Św. Paweł nazywa
to Ewangelią. Do tego świadectwa, mimo podziałów i róŜnic, chrześcijanie zawsze będą się odwoływać. Pierwsi chrześcijanie z Jerozolimy przypominają nam, Ŝe waŜne jest nie tylko samo
głoszenie słowa, ale trwanie w nauce Apostołów.
Kościół budują nie tylko i nie tyle słowa głoszone – nawet z ambony, ile słowa Chrystusa, którymi Ŝyje Lud BoŜy, którymi Ŝyje papieŜ, biskupi, kapłani, zakonnice, zakonnicy i wszyscy inni
wierni.
Słowa Chrystusa wzywają do ustawicznego
nawracania się i odnawiania. Ecclesia semper
reformanda – Kościół stale ma się odnawiać.
Sobór Watykański II i doświadczenie schizmy
tradycjonalistów bpa Lefebvre’a uczą nas, Ŝe
autentyczna odnowa Kościoła, jak i Ŝycia duchowego kaŜdego z nas, nie moŜe być restauracją, ale renesansem, nie przywracaniem dawnych
porządków, ale odnową, która wychodzi ze źródeł – od Ŝycia i słów Jezusa Chrystusa, od nauki
Apostołów.

Trwali we wspólnocie
Praktyczną konsekwencją trwania w nauce
Apostołów jest trwanie we wspólnocie rozumiane
jako dzielenie się dobrami duchowymi i materialnymi. Dzieje Apostolskie informują: „Wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i
wszystko mieli wspólne; sprzedawali majątki i
dobra, i rozdzielali je kaŜdemu według potrzeby”
(2,44-45). Dlatego późniejsi prześladowcy Kościoła w Cesarstwie Rzymskim musieli przyznać:
„Patrzcie, jak oni się miłują”.
Miłować to dzielić się z innymi. Jak moŜliwe
jest dzielenie z najbliŜszymi trudności, powinności i cierpień czy teŜ dzielenie się radościami i
sukcesami, tak moŜliwa jest ekumeniczna wymiana darów między Kościołami – dzielenie się
duchowymi tradycjami, modlitwami, pieśniami
czy myślą teologiczną. NiezaleŜnie od stopnia
otwarcia się na innych, w kaŜdym wypadku
obowiązuje nas szacunek do inaczej wierzących i
ich tradycji. Ten szacunek winniśmy okazywać
równieŜ sobie w ramach naszej własnej tradycji
religijnej w stosunku do róŜnych form poboŜności indywidualnej – oczywiście, o ile nie sprzeciwiają się one podstawowym prawdom wiary i
zasadom Ŝycia w Kościele. Z drugiej strony, nikt
nie ma prawa narzucać innym swoich prywat-
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nych przekonań i form poboŜności, nawet gdyby
je uwaŜał za bardzo dobre, waŜne i potrzebne.
Nie moŜna zapominać, Ŝe wiara oddalona od
prawd objawionych i praktyki religijne, w tym
takŜe modlitwy, odbiegające istotnie w swej
treści od podstawowych prawd biblijnych, zdrowej tradycji powszechnego Kościoła – zwłaszcza
ksiąg liturgicznych, były w przeszłości jedną z
przyczyn podziałów w Kościele, przyczyną powstawania sekt.
Trwali w łamaniu chleba
Dziś „łamanie chleba” – Eucharystia, Wieczerza Pańska, Komunia Święta zasadniczo jednoczy, niestety, tylko w ramach danej wspólnoty
kościelnej. Zjednoczenie wierzących z Chrystusem i ze sobą nawzajem poprzez Eucharystię, do
którego w niedzielę i święta zobowiązani jesteśmy przykazaniem BoŜym i kościelnym, stanowi
dla katolików i prawosławnych centrum Ŝycia
religijnego. Św. Paweł wzywa do jej godnego
przeŜywania: „kto spoŜywa i pije, nie zwaŜając
na Ciało, spoŜywa i pije własne potępienie” (1
Kor 11,29).
NaleŜąc do róŜnych Kościołów, nie moŜemy
wprawdzie dziś jeszcze przystępować do jednego
Stołu Pańskiego, jednak juŜ istniejąca między
nami wspólnota wiary daje nadzieję, Ŝe to kiedyś
nastąpi. Wspólna Komunia Święta będzie wyra-
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zem pełnej jedności w wierze.
Trwali w modlitwach
Modlący się byli znakiem rozpoznawczym
pierwotnego Kościoła. Modlitwa wypływa bowiem z wiary i stanowi ukrytą siłę do Ŝycia w
wierze. W odróŜnieniu od modlitw w innych
religiach, które Ewangelista nazywa pogańskimi,
dla chrześcijańskich modlitw charakterystyczną
pozostaje modlitwa Ojcze nasz. Tej modlitwy
nauczył swoich uczniów sam Jezus Chrystus. Nie
ma w niej – jak mówi Pismo – pogańskiego wielomówstwa. Jest w niej uwielbienie Boga, uznanie własnych win i ufność, Ŝe Bóg Ojciec jest
Tym, który nas wybawia od złego. Modląc się i
wierząc w moc BoŜej Opatrzności, katolik czy
inny chrześcijanin nie muszą się bać Ŝadnych
złych mocy. Ufna modlitwa do naszego wspólnego Ojca darzy duszę pokojem.
Drodzy Diecezjanie, wzorem pierwotnego
Kościoła jerozolimskiego trwajcie jako lokalny
Kościół opolski w nauce Apostołów, we wspólnocie z Chrystusem i między sobą, oraz w modlitwach.
Na ten trud wiernego trwania z serca błogosławię!
Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Biblia 1.4
Co to Biblia, to kaŜdy wie. Dopisek „1.4” to wersja programu
komputerowego. Dziś Biblia jest dostępna w róŜnych formach.
Biblijny program komputerowy pozwala wyświetlić i porównać
trzy tłumaczenia biblijne: Biblię Tysiąclecia, Biblię Gdańską oraz
Biblię Warszawską. Cenna jest takŜe moŜliwość wyszukiwania
dowolnej frazy. Program jest darmowy i łatwo dostępny w internecie. Wystarczy wpisać nazwę programu „Biblia 1.4”.

Lista przebojów „Muzyczne Dary”
www.muzycznedary.pl
Do słuchania…
...głosowania
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

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

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

