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IV Niedziela Zwykła
Z Ewangelii św. Marka (1,21-28)
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.
Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma
władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty BoŜy. Lecz Jezus rozkazał mu surowo:
Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A
wszyscy się zdumieli, tak Ŝe jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.
Myślę, Ŝe niejeden z nas ma dość przykre
wspomnienia z lat szkolnych, kiedy to siedząc w
ławie szkolnej trzeba było słuchać niejednokrotnie mało interesujących rzeczy. Sam fakt poczucia barku zainteresowania danym przedmiotem
najczęściej wynikał z tego, Ŝe czuliśmy niechęć
do nauczyciela danego przedmiotu. MoŜe i z tego
powodu, śydzi czuli wielką niechęć do uczonych
w Piśmie. Czy przypadkiem ta dzisiejsza perykopa nie jest przypadkiem dzisiaj nadal aktualna?
Św. Marek w dzisiejszej Ewangelii przedstawia niezwykłą sytuację – Jezusa Nauczyciela.
Jak stwierdza, przytaczając słowa ludzi, nauka
Jezusa ma moc. Z czego ona moŜe wynikać?
Przede wszystkim z tej głebokiej relacji, jaka
łączyła Go z Ojcem.
Ta relacja wynika z tego, Ŝe Jezus przychodzi wypełnić wolę Ojca (por. J 4,34). Całym
swoim Ŝyciem głosił miłość Ojca do człowieka.
Ta postawa Jezusa moŜe być zachętą równieŜ dla kaŜdego z nas do tego, co mamy czynić.
Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian pisze: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego

czynicie, wszystko na chwałę BoŜą czyńcie”
(1Kor, 10,31). Jest to konkretna wskazówka dla
kaŜdego z nas. Nie idzie zatem o pouczanie ale o
świadczenie
o Jezusie.
Warto się dzisiaj zapytać siebie na ile ja
swoim Ŝyciem głoszę Jezusa?
Niejednokrotnie problem w niesieniu Ewangelii innym wynika ze zwykłej nieznajomości
Jezusa – braku posiadania głębszej relacji z Nim.
Tym bardziej dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca
do wejścia w relacje Bogiem, bo nie moŜna
troszczyć się o sprawy BoŜe troszcząc się jedynie
o sprawy materialne (por. 1 Kor 7,32-35).
śyjąc w relacji z Bogiem i głosząc Jego naukę swoim Ŝyciem, nasze nauczanie nabiera
mocy. Dlatego Jezusowe słowa miały
i mają moc nad złym duchem.
Dlatego trzeba nam nieustannie prosić Pana:
Panie Jezu przymnóŜ mi wiary. Dotykaj moje
serce, abym potrafił dostrzegać Twoją obecność w moim Ŝyciu. Dodaj mi sił i odwagi, do
głoszenia Twojej chwały w świecie. Amen
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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
Za †† rodziców Józefa i Helenę Rudnickich oraz za †† z rodziny
1800
Poniedziałek – 30 stycznia 2012
Mk 5,1-20
630
Za † Irenę Kubica w 30. dzień po śmierci (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 16 i 16a)
Za † Mirosławę Kowalczyk (od współpracowników z Mieszka)
1800
Wtorek – 31 stycznia 2012 – św. Jana Bosko, kapłana
Mk 5,21-43
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego, siostrę Joannę, Ryszarda,
szwagra Alojzego, Alfonsa i Ŝonę Joannę, dziadków z obu stron i wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Zbiorowa za zmarłych: za †† brata Piotra, bratową ElŜbietę oraz wujostwo Gotzman, za †
Jadwigę Lenart, †† rodzeństwo i dziadków, za † Teofila Olszowy w I rocznicę śmierci, za
† męŜa Władysława Razmusa w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z
obu stron, za † męŜa Tomasza Wysopala w 5. rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron,
za † Agnieszkę Wollnik w I rocznicę śmierci oraz za † Marię Paskuda, †† rodzeństwo i
dziadków, za † Kazimierę Zaborek (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za
†† rodziców Marię i Pawła oraz teścia Rudolfa, za † Eugeniusza Cymlera w 30. dzień po
śmierci (od sąsiadów), za † ojca Stanisława Paszkowskiego w 30. dzień po śmierci, za ††
Jana Kłapkowskiego, rodziców i dwóch braci, za † Jadwigę Szeroki, męŜa, córkę i syna,
za †† rodziców Roberta i Karolina Szuba i całe pokrewieństwo z obu stron za †† Emę i
Franciszka, za †† Stanisławę, Ferdynanda i Romana Oślizło, Filipa Scerolę, Władysława i
Franciszkę Sobków, Józefa Niedojad, Jana i Roberta Świgut, Marię Florian, BoŜenę i jej
męŜa Putek, Dankę Szarabajko, Wiktora i Tadeusza Majewskich, Dorotę Czułowską, ††
z rodziny Wilguckich
Środa – 1 lutego 2012
Mk 6,1-6
630
Do Przemienienia Pańskiego w pewnej intencji
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Krzysztofa z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
I Czwartek miesiąca – 2 lutego 2012 – Ofiarowanie Pańskie
Łk 2,22-40
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Gerharda i † matkę Adelę Gogolin, †† rodziców z obu
stron, ciocię Edeltraudę, dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za † męŜa Antoniego Jabłonkę w 11. rocznicę śmierci oraz za † matkę Władysławę w 10.
rocznicę śmierci
Godzina Święta
1700
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty
modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
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I Piątek miesiąca – 3 lutego 2012
Mk 6,14-29
630
Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Anneliese w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dalszą pomoc dla całej rodziny oraz o zdrowie dla Hansa
1700
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
I Sobota miesiąca – 4 lutego 2012
Mk 6,30-34
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Z podziękowaniem za 86. lat Ŝycia Zygfryda Wysockiego, z prośbą o
błogosławieństwo BoŜe i zdrowie na dalsze dni
V Niedziela zwykła – 5 lutego 2012
Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
700
W intencji Parafian
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † mamę Mariannę Łazienko w dniu urodzin oraz za † męŜa Antoniego Krawczyka i ††
rodziców z obu stron
1030
Dziękczynna w intencji Danuty i Henryka z okazji 40. rocznicy ślubu oraz z okazji 60.
rocznicy urodzin Danuty o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Fabian Jan Gajda, Martyna
Magdalena Zgardzińska, Filip Karol Winter
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† rodziców Leona i Gertrudę Tomaszek
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe o błogosławieństwo
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
• W okresie ferii, przez najbliŜsze dwa tygodnie nie będzie Mszy Świętej o g. 700.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane
przez wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga). Spotkanie oparte jest o półgodzinny film o bł. Janie Pawle II.
• W czwartek, 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy w ten dzień Jezusa Chrystusa,
który jest światłością świata i Jego Matkę. Tradycyjnie nazywamy to świeto świętem Matki BoŜej
Gromnicznej. Na Mszach Świętych (o godz. 630, 900 oraz 1800) poświęcenie świec. W tym dniu
przypada Dzień śycia Konsekrowanego.
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych (ks. Ireneusz oraz ks. Mariusz).
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
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W przyszłą niedzielę o godz. 12 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
W dniach od 6 do 10 lutego siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają dziewczęta na rekolekcje.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny” z filmem DVD.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. Kolekta z Ofiarowania Pańskiego na klasztory
klauzurowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób
szczególny dziękujemy za ofiary złoŜone w czasie odwiedzin kolędowych.

Plan nauk przedmałŜeńskich w 2012 roku
W naszej parafii w tym roku planujemy nauki przedmałŜeńskie w następujących terminach:
• 13 – 15 - 17 lutego
• 16 – 18 - 20 kwietnia
• 11 – 13 - 15 czerwca
• 10 – 12 - 14 września
• 19 – 21 - 23 listopada
Nauki odbywają się w domu katechetycznym. Obok spotkań wspólnych są równieŜ spotkania indywidualne. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy. Szczegółowy plan nauk (takŜe w innych parafiach) jest dostępny w gablotce pod wieŜą, lub na stronach www.nspjraciborz.pl w zakładce „Poradnia
rodzinna”. Tam jest takŜe dostępna ulotka z najwaŜniejszymi informacjami dla narzeczonych.
Nauki prowadzone są równieŜ jako kursy weekendowy w Domu Formacyjnym w Miedonii. Początek w piątek godz.18oo ; zakończenie w niedzielę po obiedzie. Zapisy tel.032 415 13 8 / 77 446
9728 mail: ddf@miedonia.pl lub www.miedonia.pl
W naszym domu katechetycznym działa takŜe Dekanalna Poradnia Rodzinna. Działania Poradni Rodzinnej są ukierunkowane na wspieraniu rozwoju rodziny i poszczególnych jej członków w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka. Odbywa się to poprzez świadczenie pomocy w zakresie:
Ŝycia małŜeńsko- rodzinnego, przygotowania bezpośredniego do małŜeństwa, pomocy osobom indywidualnym w róŜnych sytuacjach kryzysowych. Prowadzenie warsztatów i grupy wsparcia DDD
DyŜur informacyjny wtorki i czwartki od 1600 do 1800 tel. w poradni 32 417 93 36 lub
poradnia.nspj.raciborz@gmail.com
W pozostałym terminie moŜna dzwonić do dyŜurujących specjalistów: doradców : 660 410 528, 32 7247 098, 692 743
997, 665 406 688 mediatora rodzinnego 665 406 688, konsultanta/ds. uzaleŜnień 603 475 167.
W poradni obowiązują WCZEŚNIEJSZE zapisy.
Na zawsze młodzi...
Narzeczeni na spotkania indywidualne do poradni mogą się
Niedziela po 2030
zgłaszać juŜ przed rozpoczęciem ogólnych nauk przedślubnych.
Audycja dla młodych
i o młodych...
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;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

