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III Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (1,14-20)
„Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił
Ewangelię BoŜą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo BoŜe. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, Ŝe się
staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy teŜ byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i
poszli za Nim.”
„Nawracajcie się i wierzcie...”
Jezus rozpoczyna swoją nauczycielską działalność dopiero po uwięzieniu Jana Chrzciciela.
(...) Słowo: „Ewangelia” ma dwa znaczenia:
najpierw jest to Dobra Nowina (dosłowne tłumaczenie z języka greckiego). Nowina ta głosi, Ŝe
„Bóg tak bardzo umiłował ludzi, Ŝe posłał im
swojego Syna, aby kaŜdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne” (J 3.16 –
warto sięgnąć i przeczytać sobie cały 3 rozdział
św. Jana!)
CóŜ, dość często to słyszymy i nie jest to juŜ
dla nas Ŝadna nowina, raczej oklepany zwrot
kaznodziejski. Ale za kaŜdym razem, kiedy słowa te przebiją się jakoś przez naszą obojętność
i znudzenie, towarzyszące na ogół kazaniom,
wtedy olśniewa nas nagle blask i ciepło nadziei,
bijące z tych słów. Coś takiego! Bóg mnie kocha!
Pomimo mojej grzeszności, bylejakości, nieuczciwości, (dopowiedzmy tu sobie szczerze parę
swoich własnych grzechów i wad), pomimo tego,
chce mi dać Ŝycie wieczne! I w tym celu gotów
był posłać na krzyŜ swojego Syna? Tak! Oto
Dobra Nowina – prawdziwa Ewangelia! Jeśli
tylko potrafię ją zrozumieć i przyjąć...
A w drugim znaczeniu Ewangelia jest zwrotem technicznym czy imieniem własnym czterech

ksiąg Nowego Testamentu, opisujących Ŝycie,
słowa i czyny Jezusa Chrystusa. JednakŜe dla nas
i dla naszego zbawienia waŜniejsze jest to pierwsze: Dobra Nowina, którą powinniśmy przyjąć.
Bo jeśli nie przyjmiemy, zbawienie przejdzie
nam koło nosa!
A jak przyjmuje się Ewangelię? Przez nawrócenie i wiarę. JednakŜe nie chodzi tu o takie
nawrócenie, jakie mamy na myśli przy okazji
spowiedzi: „No, spróbuję się trochę jakoś poprawić”. Autentyczne nawrócenie to nie jest tylko
postanowienie rezygnacji z jakiegoś przyjemnego
grzeszku. Jest to całkowita zmiana kierunku
Ŝycia.
To nie znaczy, Ŝe mam natychmiast przestać
popełniać grzeszne czyny – to się nam chyba
nigdy do końca nie uda, ale chodzi o to, byśmy
sobie tę swoją fundamentalną grzeszność uświadomili, pogodzili się z nią (zamiast z uporem
udowadniać spowiednikowi, Ŝe Ŝadnych grzechów nie mam) i powierzyli ją Bogu. To On
znajdzie lekarstwo na mój grzech – przebaczenie.
OtóŜ powierzenie Bogu siebie samego – z całym
swoim Ŝyciem, grzechami, dąŜeniami, decyzjami
– w ręce Boga i do Jego dyspozycji, to się właśnie nazywa wiara. Do tego nas wzywa Chrystus... Ks. Mariusz Pohl; za www.mateusz.pl
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Poniedziałek – 23 stycznia 2012
Mk 3,22-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Marię Paskuda w 30. dzień po śmierci
700
W intencji Franciszki Szwed w 73. r. urodzin z podziękowaniem za dobre wychowanie
1800 1. Za † Zofię Prędkiewicz (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 32a)
2. Za †† rodziców Bronisławę i Mariana Motyl, dwóch braci Zenona i Jerzego, bratową Barbarę i siostrę Wandę Rumak
Wtorek – 24 stycznia 2012 – św. Franciszka Salezego, bpa i doktora K-ła
Mk 3,31-35
630
Za †† siostrę Janinę, brata Bolesława i †† rodziców z obu stron
800
W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy urodzin Doroty o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
900
Za † Józefa Rodziako o spokój jego duszy
1800
Za † męŜa Karola Kozę, jego ††rodziców i siostry
Środa – 25 stycznia 2012 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła
Mk 16,15-18
630
Za † Stanisławę Białoskórską w I rocznicę śmierci
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Ściborskiego w rocznicę urodzin
1800 1. Za † Antoniego Serafina w rocznicę śmierci
2. Za † Józefa Morawskiego w rocznicę śmierci
Czwartek – 26 stycznia 2012 – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
Łk 10,1-9
630
Za † Kazimierę Zaborek (od współlokatorów z ul. Katowickiej 17 i 17a)
700
Za †† męŜa Edwarda Ciuruś w 26 rocznicę śmierci, córkę Czesławę Mojeścik oraz Annę i
Andrzeja Szydłowskich
1800 1. Z okazji 80. rocznicy urodzin ojca Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej oraz o zdrowie
2. Za †† matkę Teresę w rocznicę śmierci, ojca Pawła, pokrewieństwo z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
Piątek – 27 stycznia 2012 – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Mk 4,26-34
630
W intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe o BoŜe błogosławieństwo
900
Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek
1800 1. Za † Czesławę Jaroszewicz (od brata z rodziną z Limanowej)
2. Z okazji 81. rocznicy urodzin Tadeusza Drygalskiego o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
w całej rodzinie oraz o szczęśliwą operację Ŝony Genowefy
Sobota – 28 stycznia 2012 – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora K-ła Mk 4,35-41
630
Za †† Martę Solisz, męŜa, siostrę ElŜbietę i za dusze w czyśćcu cierpiące
Nieszpory Maryjne
1730
W sobotni wieczór: 1. W intencji Stanisława w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
1800
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Joanny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dary Ducha Świętego i o zdrowie
Czuwanie dla dorosłych: Adoracja, okazja do spowiedzi
IV Niedziela zwykła – 29 stycznia 2012
Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
700
Za † męŜa i ojca Pawła, †† rodziców i rodzeństwo
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Barbary Winkler z okazji 50. rocznicy
urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1030
W intencji rocznych dzieci: Milena Paulina Kapłon, Marta Komor, Oliwer Sordoń, Michał Turek, Małgorzata Szablińska, Maja PrzysięŜny, Wojciech Wotyła
1200 1. Za † Ritę KrziŜok
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Marii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dary Ducha Świętego i o zdrowie
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† rodziców Józefa i Helenę Rudnickich oraz za †† z rodziny
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W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe
• Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie dotyczące działalności ks. Natanka uznając
je za niezgodne z nauką Kościoła i niebezpieczne. Oto treść oświadczenia:
Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie ks. Piotra Natanka i jego zwolenników
Rada Stała, w oparciu o analizę sytuacji dotyczącej działalności suspendowanego ks. Piotra Natanka, stanowczo przestrzega katolików przed gromadzeniem się wokół jego osoby i popieraniem
głoszonych przez niego idei. Mimo wyraźnego zakazu biskupa miejsca i nałoŜonej kary kanonicznej,
ks. Natanek nie zaprzestał niestety swojej działalności. Rada zwraca uwagę, Ŝe Msze św. sprawowane
przez suspendowanego kapłana są niegodziwe i świętokradzkie, a udzielane rozgrzeszenia – niewaŜne.
Rada Stała Episkopatu Polski po raz kolejny stanowczo przestrzega teŜ katolików przed błędnym
nauczaniem tego duchownego i prosi wiernych, by nie korzystali z posługi duszpasterskiej ks. Natanka, nie kierowali się jego nauką, nie wierzyli w jego bezpodstawne zapewnienia o jej zgodności z nauczaniem papieŜy i biskupów oraz nie przystępowali do tworzonych przez niego grup.
Osoby współpracujące z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem przyczyniają się do rozłamu
wspólnoty wierzących. Współdziałając w niszczeniu jedności Kościoła, popełniają grzech, z którego
mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia
jest odstąpienie od wspierania rozłamu w Kościele i gotowość naprawienia wyrządzonego zła.
Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 16 stycznia 2012 r.
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1530 na koncerty kolęd w ramach Regionalnego Spotkania
Wspólnot Śpiewaczych. Nie będzie juŜ wieczornego naboŜeństwa.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
Wszystkich uczniów klas I gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą w środę, na godz. 1800. W tym miesiącu nie będzie spotkań w grupach. W zamian za to będzie spotkanie wspólne.
Z powodu kolędy Mszy szkolnej nie będzie.
Próba chóru w czwartek o 1700.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
W sobotę po Mszy wieczornej w ramach czuwania dla dorosłych Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W sobotę z racji rozpoczynających się ferii nie będzie Mszy o 700.
Z powodu tego, Ŝe pierwsza sobota przypadnie w czasie ferii odwiedziny chorych odbędą się w
następującym porządku: ks. Adam w sobotę 28 stycznia, ks. Ireneusz i ks. Mariusz, w sobotę 4 lutego, ks. Wojciech w sobotę 11 lutego. Zgłoszenia dodatkowych chorych w zakrystii lub kancelarii.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
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:
 Janina Nakraszewicz, lat 85, zam. na ul. Skłodowskiej
 Marcin Ulanicki, lat 27, zam. na ul. Armii Krajowej
 Józef Kosmol, lat 91, zam. na ul. Grzonki (wcześniej Opawska 80)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Plan kolędy
22 stycznia 2012 – niedziela
1 Ocicka 1-3a
2 Ocicka 8-27
3 Opawska 88-156, Grunwaldzka
23 stycznia 2012 – poniedziałek
1 Katowicka 1,3
2 Katowicka 5,5a
3 Katowicka 7
4 Katowicka 9
24 stycznia 2012 – wtorek
1 Katowicka 11

rozpoczęcie o godz. 1500, w soboty o 1000
2 Katowicka13
3 Katowicka15
4 Katowicka 17,17a

3 Pomnikowa 14 =23
4 Pomnikowa 16,16a

25 stycznia 2012 – środa
1 Katowicka 19-21
2 Katowicka 23,23a
3 Katowicka 25
4 Katowicka 27

27 stycznia 2012 – piątek
1 Pomnikowa 9-17 (nieparzyste)
2 Pomnikowa 18-20
3 Pomnikowa 22
4 Pomnikowa 24-26

26 stycznia 2012 – czwartek
1 Pomnikowa 6,8
2 Pomnikowa 10,12

28 stycznia 2012 – sobota
1. Pomnikowa 28-64
2. kolęda dodatkowa

Podsumowanie AD 2011

wpływy w roku 2011

W ramach podsumowania minionego roku w
wymiarze materialnym wypada jeszcze dopowiedzieć o źródłach finansowania parafii.
intencje mszalne
iura stole
Wszystko oczywiście stanowi ofiary Parafian, za
kolekty remontowe
co raz jeszcze dziękujemy. Największa część
kolekty parafialne
tych ofiar to kolekty niedzielne. KaŜda pierwsza
kolekty przechodnie
kolekta w miesiącu a ponadto kilkanaście innych
wynajem
zbiórek (takŜe tych nieplanowanych jak np. na
ofiary kolędowe
odbudowę spalonego dachu na jednym z kościołów oraz dla dodatkowych księŜy, jak np. misjonarze, księŜa ze Wschodu) są przekazywane zgodnie z przeznaczeniem na inne, nieparafialne cele. Jest
to na wykresie ok. 20% całości, zaznaczona tutaj jako „kolekty przechodnie”. Pod pojęciem „iura
stole” rozumie się ofiary składane przy okazji takich posług jak śluby, pogrzeby i chrzty. RównieŜ
16% wpływów stanowią ofiary przy okazji kolędy. Wynajem dotyczy domu katechetycznego i innych
budynków (z pominięciem domu przy ul. Wczasowej).

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
audycja dla młodzieŜy
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
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. 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.

