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Niedziela Chrztu Pańskiego 
Ewangelia według św. Marka (1,6-11) 
 

„Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym”.  
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął 
od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, 
ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.” 
 

Czy pamiętasz z dzieciństwa te wszystkie sy-
tuacje, kiedy chciałeś być najlepszy we wszyst-
kim? Zawsze pierwszy i w centrum uwagi. Z 
wiekiem to najczęściej przechodzi, ale niejedno-
krotnie i w Ŝyciu pojawiały się takie momenty, 
kiedy to chciałeś być najlepszy: w domu, szkole, 
na studiach czy pracy. Dzisiejsza Ewangelia  
w perfekcyjny sposób pokazuje co zrobić, aby 
stać się najlepszym nie tracąc nic na swojej god-
ności czy dobrym imieniu.  

Postawa, jaką przyjmuje Jan Chrzciciel to 
postawa zdrowego uniŜenia, która polega a uzna-
niu siebie za niedoskonałego w względem Jezusa. 
Właśnie ta postawa zaowocowała tym, Ŝe Jezus 
powiedział o nim, Ŝe „między narodzonymi z 
niewiast nie powstał większy od Jana Chrzcicie-
la.” (Mt 11,11a). Wielkość Jana polega na tym, 
Ŝe w Jezusie uznał swojego pana i Zbawiciela, 
tego, w którym wszystko moŜe, bo go umacnia 
(por. Flp 4,13). Zatem ta postawa jest teŜ zapro-
szeniem i dla nas, abyśmy swoje poddawali Bo-
Ŝej woli, pytając Go, co robić, jak Ŝyć. 

W tekście dzisiejszej Ewangelii, kryje się 
jeszcze jedno zadanie dla nas, a które polega na 
dawaniu świadectwa o Jezusie. Świadectwa Ŝy-

ciem. Jest to świadectwo z konkretnych uczyn-
ków, dzięki którym wiara staje Ŝywa (por. Jk 
2,18-26).  

By dać świadectwo wiary, trzeba najpierw 
przyjąć Jezusa do swojego Ŝycia, zaprosić Go, po 
prostu Go poznać, a następnie otworzyć się na 
Ducha Świętego i go przyjąć. Dlatego tez św. 
Paweł wolał: „Nikt teŜ nie moŜe powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” 
(1Kor 12,3).  

Przyjmując Ducha Świętego otwieramy się 
na działanie Boga, zaczynamy Ŝyć w relacji z 
Bogiem jak Jezus. W tym w tej właśnie relacji 
tkwi sekret tak wielu cudów i znaków, które 
działał Jezus na świecie, ale i które działa wielu 
ludzi przyzywających święte Imię Jezus. 

Świętując święto Chrztu Jezusa prośmy do-
brego Boga dla nas o otwartość na Ducha Świę-
tego: 

Panie Jezu ześlij na mnie Ducha swego, 
Ducha Twego Ojca. Niech przemienia me Ŝycie i 
otwiera me serce na Ciebie. Duchu Święty 
przyjdź i działaj we mnie odnawiaj moje Zycie w 
Bogu Amen. 
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Poniedziałek – 9 stycznia 2012        Mk 1,14-20 
   630 1. Za †† rodziców Gertrudę i Wilhelma Magiera, † siostrę i dziadków  
   2. Za † Stefanię Buczko (w 30. dzień po śmierci)  
   700   Za † Franciszka Skroch 
 1800     Za † siostrę Zofię Prędkiewicz (od brata z rodziną) 
Wtorek – 10 stycznia 2012        Mk 1,21-28 
   630     Do BoŜej Opatrzności i Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze z okazji urodzin córki Iwety   
   800   W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie  
      900       Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Winfryda w 7. rocznicę śmierci, ††rodziców z obu 

stron, dziadków i  całe pokrewieństwo  
 1800      Za †† męŜa Stefana w rocznicę urodzin, mamę Pelagię i †† z rodziny   
Środa – 11 stycznia 2012        Mk 1,29-39 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry z okazji 47. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie  
   700   Za † Aleksandra w 5. rocznicę śmierci i ††z rodziny  
 1800      Za ††rodziców Barbarę i Marcina Małanka  
Czwartek – 12 stycznia 2012        Mk 1,40-45 
   630   wolna intencja 
   700   Za †† Konrada Cieślika w 16. rocznice śmierci, Ŝonę Emę oraz rodziców z obu stron 
 1630   Szkolna: kolędowanie dla dzieci 
 1800      Za † męŜa Zygfryda Polaczka w 2. rocznicę śmierci  
Piątek – 13 stycznia 2012        Mk 2,1-12 
   630   wolna intencja 
   900     Za †† córkę Lucynę w 25. rocznicę śmierci, męŜa Józefa, rodziców, braci Stanisława i 

Jana oraz za ††z rodziny Paszkiewicz i Songin    
 1800      Za † męŜa Pawła Pietrzyka w 4. rocznicę śmierci   
 1900   Msza Święta młodzieŜowa 
Sobota – 14 stycznia 2012        Mk 2,13-17 
   630     Dziękczynna w intencji Marii i Józefa z okazji 40. rocznicy ślubu z  prośbą o zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny   
   700 1.  Za † Leszka Pałka (od sąsiadów)  
             2.  Do Najświętszego Serca Pana Jezusa  o zdrowie w intencji rodziny Oli i Krzysztofa oraz o 

dary Ducha Świętego     
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór:  Za †† męŜa Alojzego Bugla, rodziców i pokrewieństwo z obu stron i 

dusze w czyśćcu cierpiące   
II Niedziela zwykła – 15 stycznia 2012   1Sm 3,3-10; 1 Kor 6,13-20; J 1,35-42 
   700    Za †† męŜa Gintra w 30. rocznicę śmierci oraz ††pokrewieństwo z obu stron  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Cecylii i Wolfganga w 45. rocznicę ślubu, z podziękowaniem Panu Bogu i 

Matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, umocnienie 
wiary i zdrowie w rodzinie  

 1030    W intencji  rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe  
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny i Franciszka z okazji 40. rocznicy ślubu oraz w 

intencji Agnieszki z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny  

 1545    RóŜaniec Fatimski 
 1730   Nieszpory kolędowe 
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 1800    Za zmarłych (zbiorowa) : za † Marię Cempel w I rocznicę śmierci, za † Antoniego Dur-
kalca (od sąsiadów), za † Jana Ujca (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † Ja-
ninę Drozdowską, ojca Franciszka, †† z rodziny Drozdowskich oraz za † Jadwigę Mec-
ner, †† z rodziny Zygmund i Norek, za † Ludwikę Wirsk ą (w 30. dzień po śmierci), za † 
męŜa Zbigniewa Głowacza w 25. rocznicę śmierci oraz za ††rodziców z obu stron,  za † 
matkę Helenę, ojca Stanisława i †† z rodziny, za † Józefa Paprotnego, za † Jana Zbozie-
nia, za † Jerzego Bacia     

W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe 
• Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Zwy-

czajowo jednak pozostaje boŜonarodzeniowa dekoracja. 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1630 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 

1700 na jasełka w wykonaniu dzieci z SP 15. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. RównieŜ we wtorek o 1700 W RCK wykład i 

wystawa „Ikoną pisane” Kazimierza Frączka i studentów PWSZ. 
• W czwartek o 1630 kolędowanie dla dzieci 
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewia-

rzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• W sobotę, 21 stycznia planujemy wyjazd na Jasełka Tradycyjne, które od kilkunastu lat wysta-

wiane są w Cieszyńskim teatrze. Wyjazd o 1400, koszt przejazdu 15 zł, biletu 20 zł. Zapisy w za-
krystii lub kancelarii. 

• W środę o 1700 w kościele farnym wykład ks. Norberta 
Wonsa nt. katolickiej nauki społecznej. 

• W czwartek w klasztorze Annuntiata o 1800 polsko-czeskie 
spotkanie opłatkowe organizowane przez KIK. Spotkanie 
rozpocznie się Msza Świętą z okazji 30-lecia działalności 
KIK. Zapraszamy członków i sympatyków. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby 
parafii. 

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

Plan kolędy     rozpoczęcie o godz. 1500, w soboty o 1000  

8 stycznia 2012 – niedziela 
1 Szczęśliwa 3-23,  
   Konopnickiej 
2 Szczęśliwa 29-37 
3 Szczęśliwa 39-43 
 

9 stycznia 2012 – poniedziałek 
1 Lipowa 
2 Wczasowa, Radosna 
3 Wyszyńskiego 
10 stycznia 2012 – wtorek 
1 Bukowa, Matejki 1, 2, 3a 
2 Matejki od 2a do 2f   
3 Opawska od 53 do 47 

11 stycznia 2012 – środa         . 
1 Opawska 32-62 
2 Opawska 64-68a 
3 Opawska 70-78 
 

12 stycznia 2012 – czwartek 
1 Opawska 80-82d 
2 Opawska 67-85 
3 Opawska 87-113 
 
13 stycznia 2012 – piątek 
1 Kochanowskiego =24 
2 Eichendorffa 11,19,14,18 
3 Eichendorffa 20-22 
4 Eichendorffa 25-35 

 

14 stycznia 2012 – sobota 
1 Skłodowskiej od 2  
2 Skłodowskiej od 34  
3 Skłodowskiej od 5  
4 Skłodowskiej od 75,  
    KsięŜycowa, Lunonautów 
 
15 stycznia 2012 – niedziela 
1 Waryńskiego 1-1d 
2 Waryńskiego 3a-3d  
3 Waryńskiego 5a 5c 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś relacja z Berlina - 
Europejskie spotkanie  

młodych  
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Kronika AD 2011 
 
6 stycznia 2011 Objawienie Pańskie. Po wielu 

latach jest to dzień wolny od pracy. Pozwala 
to docenić wartość tego chrześcijańskiego 
święta. 

16 stycznia 2011 XX Regionalne Spotkanie 
Wspólnot Śpiewaczych. 

23 stycznia 2011 Gościmy w naszej parafii O. 
Piotra Kurkiewicza z Krasiłowa. Prowadzi 
tam Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz 
ośrodki dla uzaleŜnionych. 

24 stycznia 2011 Rozpoczynają się spotkania w 
ramach Grupy Wsparcia dla dorosłych, któ-
rzy pochodzą z rodzin, które borykały się z 
alkoholizmem, rozbiciem. 

29 stycznia 2011 W ramach czuwania dla doro-
słych przygotowujemy się do beatyfikacji 
Sługi BoŜego Jana Pawła II. Trwają przygo-
towania do wyjazdów. 

13 lutego 2011 Zbiórka na rzecz par. w Jełowej. 
W grudniu spłonął tam dach na kościele. 

20 lutego 2011 Praktykę w naszej parafii rozpo-
czyna dk. Grzegorz Bławicki. Pochodzi z 
par. w Biskupowie. 

26 lutego 2011 Rozpoczynamy w naszym deka-
nacie 9 tygodniową nowennę przed Beatyfi-
kacją Jana Pawła II. KaŜdego tygodnia spo-
tkanie odbywa się w innej parafii. Rozpo-
czynamy od czuwania w naszym kościele. 
W kolejnym tygodniu spotkanie z br. Ma-
rianem Markiewiczem, który był kierowcą 
kardynała Wojtyły w Rzymie. We współ-
pracy z MDK i G5 ogłoszone zostały takŜe 
konkursy: plastyczny, poetycki, twórczości 
wizualnej oraz wiedzy o Janie Pawle II. 

6 marca 2011 Dziś ogłaszamy o zamiarze przy-
jęcia święceń diakonatu przez naszego 
alumna V roku Tadeusza Dziedzica. 

13 marca 2011 I niedziela Wielkiego Postu. W 
ramach kazań pasyjnych podejmujemy te-

matykę katechumenatu w oparciu o Obrzę-
dy Wtajemniczenia Dorosłych. Okazją jest 
planowany na święta chrzest dwóch osób 
dorosłych. Pochodzą one z Kazachstanu i od 
pewnego czasu przygotowują się do chrztu. 

20 marca 2011 Ksiądz Biskup Jan Kopiec 
udziela dziś w naszej parafii sakramentu 
bierzmowania. Sakrament ten przyjęło 201 
osób. 

25 marca 2011 W dniu Zwiastowania poprzez 
zbieranie podpisów podejmujemy akcję po-
parcia Komitetu inicjatywy Ustawodawczej. 
Celem jest wprowadzenie jeszcze lepszego 
prawa w Polsce, które chroniłoby kaŜde po-
częte Ŝycie. Obecne prawo pozwala na zabi-
janie dzieci w przypadku podejrzenia o cho-
robę aŜ do momentu uzyskania zdolności do 
Ŝycia poza organizmem matki. 

26 marca 2011 W nawiązaniu do wczorajszego 
dnia oraz Nowenny przed beatyfikacją dziś 
Droga KrzyŜowa ulicami miasta w intencji 
obrony śycia Poczętego. Zakończenie pla-
nujemy na Placu Długosza adoracją KrzyŜa 
i koncertem Bartka Jaskota. Z powodu po-
gody modlitwę kończymy w kościele Far-
nym. 

2 kwietnia 2011 W ramach Nowenny groma-
dzimy się licznie w kościele Farnym na 
Apelu Jasnogórskim. Jest to rocznica śmier-
ci Sługi BoŜego. W 2005 roku ta wiado-
mość dotarła do wiernych równieŜ w czasie 
Apelu. 

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

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. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


