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Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia według św. Łukasza (3,15-16.21-22)
„Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w
sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus takŜe przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”
Chyba w sercu niejednego z nas rodzi się pragnienie bycia kimś. Jako małe dzieci pewnie niejednokrotnie pojawiały się plany bycia kimś waŜnym, wyjątkowym, pojawiały się pragnienia dokonania czegoś wielkiego. Z czasem, gdy dorastaliśmy, plany się niejednokrotnie zmieniały, ale pragnienie „bycia kimś” pozostały. Dzisiejsza ewangelia wskazuje nam na prawdziwa wyjątkowość.
Wczytując się w powyŜszą ewangelię moŜna dostrzec, Ŝe prawdziwa wyjątkowość wynika z faktu
chrztu, a z drugiej strony prawdziwa wyjątkowość
jest moŜliwa w pełnym uniŜeniu samego siebie.
Dzięki przyjęciu sakramentu chrztu św. stajemy się dziećmi BoŜymi. Przez chrzest Bóg zaczyna
przyznawać się do nas, czyli traktować jak swoje
dzieci. Dając nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
który przeciera nam szlak do Ojca, mamy łatwiejszy przystęp do Boga Ojca. Dlatego zostajemy
wezwani do słuchania Jezusa. Kto idzie za Jezusem
tzn. słucha słów Jego i Ŝyje nimi na co dzień, kroczy prostą drogą do domu Ojca. Przez chrzest na
wzór Jezusa stajemy się dziećmi Boga, zgodnie z
tym co pisze św. Jan „Popatrzcie, jaką miłością
obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi
BoŜymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś
dlatego nas nie zna, Ŝe nie poznał Jego” (1J 3,1).
Sam Jan Chrzciciel wskazuje nam drogę, która jest

ukonkretnieniem słów wyznania Ojca względem
Syna.
Jan nie skupia uwagi na sobie. Wszystkie pochwały, superlatywy odnosi do Jezusa. To w Nim
upatruje sens swojego istnienia, działania, Ŝycia.
Wielkość i wyjątkowość Jana Chrzcielna polegała
na tym, Ŝe całym swoim Ŝyciem wskazywał na
Jezusa. Jego przepowiadał. Dlatego Jezus pochwalił Jana słowami: „Między narodzonymi z niewiast
nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w
królestwie BoŜym większy jest niŜ on” (Łk 7,28).
Tajemnica Niedzieli Chrztu Pańskiego zaprasza nas zatem z jednej strony do uświadomienia
sobie jaką wielką godnością zostaliśmy obdarowani
przez sakrament chrztu, i z drugiej strony wskazuje
na to, Ŝe nasz wzrost nie tylko w oczach Boga, ale i
u ludzi, moŜliwy jest jedynie wtedy, gdy pierwsze
miejsce w swoim Ŝyciu oddam Panu Jezusowi.
Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą
sprawiedliwością, pocieszaj dobrocią, chroń swoją
potęgą. Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie
prowadziły do Ciebie; moje słowa, aby mówiły
jedynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były z
Twoją wolą, i całe postępowanie moje, aby było
Ŝyciem wyłącznie dla Ciebie. Chcę tego, czego Ty
chcesz, chcę dlatego, Ŝe Ty chcesz, chcę, jak Ty
chcesz i jak długo chcesz.. Amen (fragment modlitwy papieŜa Klemensa XI).
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Poniedziałek – 14 stycznia 2013
Mk 1,14-20
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Ryszarda w 40. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla niego i jego rodziny
700 1. W intencji wnuka Patryka w 17. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo, umocnienie wiary i zdrowie oraz o potrzebne łaski dla córki
2. Za † brata Erwina Szeroki
1800
Za † męŜa Józefa Kokoszkę w I rocznicę śmierci, †† teściów Lidię i Juliana, ojca Czesława
oraz †† pokrewieństwo z obu stron
Wtorek – 15 stycznia 2013
Mk 1,21-28
630
Za † męŜa Gintra w rocznicę śmierci, †† teściów oraz †† pokrewieństwo z obu stron
800
W języku niemieckim: Für †† Eltern Anna und Nikolaus Horny, †† Geschwister Georg, Hubert,
Margarete, † Schwager Alois, †† Schwägerinen Marta und Alicja sowie alle Verstorbenen aus
der Verwandschaft
900
Za † brata Romualda śebrowskiego w 35. rocznicę śmierci
1800
Msza św. zbiorowa za zmarłych: za †† Antoniego Serafin i Józefa Morawskiego w rocznicę
śmierci oraz za †† z rodziny, za † męŜa Eugeniusza Oświęcimkę oraz za †† rodziców z obu
stron, za † ojca Leona Homolę w 27. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny, za †† rodziców
Barbarę i Marcina Małanka, za † Piotra Dołęgę (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 38), za † Janinę Nakraszewicz w I rocznicę śmierci, †† męŜa Władysława oraz matkę Julię Stojanowską,
za † męŜa Zbigniewa Głowacza w 25. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za †
matkę Helenę w rocznicę śmierci, ojca Stanisława i †† z rodziny, za † matkę Teresę Kopczyk
(w 30. dzień)
Środa – 16 stycznia 2013 – św. Marcelego, patrona Raciborza
Mk 1,29-39
630 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Brygidy i Rajmunda z okazji 25. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie
2. wolna intencja
700
Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Doroty z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze
dla całej rodziny
1800
Za † ojca Edwarda Wieczorka w 3. rocznicę śmierci
Czwartek – 17 stycznia 2013 – św. Antoniego, opata
Mk 1,40-45
630 1. Za † Sabinę Kumor (od sąsiadów z ul. Warszawskiej 34)
2. wolna intencja
700
Za † Gabrielę Borowiec oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1730
1800
Za † ojca Włodzimierza Kuźmicza w 7. rocznicę śmierci
Piątek – 18 stycznia 2013
Mk 2,1-12
630 1. wolna intencja
2. wolna intencja
900
Za †† Agnieszkę, Henryka, Józefa Krybus, córkę Renatę Bortel oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Za † syna Marcina Ulanickiego w I rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
Sobota – 19 stycznia 2013 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Mk 2,13-17
630
Za †† Czesławę, Henryka, Mariana oraz za †† z rodziny
700 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
2. Za † Kazimierę Bobko (od rodziny Zaczek)
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej w intencji Justyny
z okazji 30. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
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II Niedziela zwykła – 20 stycznia 2013
Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12
700
Za † Ottona Kowola w 12. rocznicę śmierci oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla Edeltraudy
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † Ŝonę Marię Cempel w 2. rocznicę śmierci, †† matkę Annę Cempel, teściów Emilię i Huberta Krajczy, szwagra Henryka
1030
Za † mamę Janinę w 4. rocznicę śmierci, †† teściów Bronisławę i Piotra, za †† z rodzin Krukowskich i Grzeszczyków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1200
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Berezowskiego w 15. rocznicę śmierci i za †† z
rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o jedność w chrześcijańskich rodzinach
• Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Zwyczajowo jednak pozostaje boŜonarodzeniowa dekoracja. Dzień dzisiejszy niech będzie okazją do odnowienia naszego sakramentalnego chrztu i przyrzeczeń chrzcielnych. Warto przy tej okazji przypomnieć o
roli rodziców chrzestnych i wyborze kandydatów na chrzestnych. Muszą to być osoby wierzące, praktykujące, bierzmowane i jeśli Ŝyją w małŜeństwie, to oczywiście sakramentalnym. Zwyczajowo jest
dwóch, choć konieczny jest jeden chrzestny. Czujmy się odpowiedzialni za wybór kandydatów na
chrzestnych naszych dzieci
• Dzisiaj modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie juŜ o godz. 1500, bowiem o godz. 1700 na naboŜeństwo kolędowe z udziałem zespołu „Atlantyda”.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
• Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Przed Mszą Świętą o
1730 RóŜaniec Rodziny Radia Maryja.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• Od piątku, 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
• W tym tygodniu będą mieli swoje spotkania kandydaci do bierzmowania z klas I i II gimnazjum. Terminy spotkań są wywieszone w gablotkach.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie grupy brewiarzowej na godz. 2000.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Rekolekcje dla maturzystów, a takŜe dla studentów myślących o powołaniu kapłańskim odbędą
się w Seminarium Duchownym w Opolu w dniach 22-24 lutego.
• W kolejne soboty marca w Opolu odbędzie się liturgiczny kurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego.
• Przypominamy takŜe o zapisach na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w kwietniu br.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny oraz kalendarze
ksiąŜkowe z wytłoczonym wizerunkiem naszego kościoła.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. przed
kościołem moŜna wspomóc parafię na Ukrainie, w której pracuje ks. Jan.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Antoni Hibner, lat 76, zam. na ul. Szczęśliwej 7
 Henryk Rusiewicz, lat 63, zam. na ul. Słowackiego 63
Wieczny odpoczynek racz
zmarłym dać Panie.
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Dzień św. Marcelego
papieŜa i męczennika, przypada 16 stycznia. Jest on patronem Raciborza.
A poniewaŜ nie jest to postać zbyt znana, stąd kilka informacji na temat
tego wczesnochrześcijańskiego męczennika.
Marceli był synem Benedykta. Jako archiprezbiter odgrywał kluczową rolę w Kościele po
śmierci papieŜa Marcelina, kiedy to przez trzy i
pół roku na skutek prześladowań chrześcijan nie
wybierano nowego biskupa Rzymu. Pontyfikat
Marcelego I trwał krótko - od maja 306 roku do 16
stycznia 307 roku. Korzystając z chwilowej przerwy w dręczeniu Kościoła, związanej ze zmianą
rządów w cesarstwie rzymskim, zreorganizował
rozbitą w wyniku prześladowań administrację
kościelną. DuŜo przykrości doznał ze strony tzw.
lapsi - chrześcijan, którzy w czasie prześladowań
wyrzekli się wiary, a potem powracając do Kościoła nie chcieli poddać się wymaganym warunkom
pokuty.
Większość wspólnoty Kościoła rzymskiego wypowiedziała posłuszeństwo Marcelemu I z powodu
rozbieŜności w kwestii prawa do cofania lub przedłuŜania pokuty. Doszło do przelewu krwi i cesarz
Maksencjusz (ok. 279-312) oskarŜył papieŜa Marcelina I o wywołanie publicznych niepokojów.
Obito go rózgami, a następnie zesłano na wygnanie. Zmuszono go, by został pasterzem bydła. Po
wielu udrękach zakończył swoje Ŝycie w nędzy.

Legenda mówi,
Ŝe w dzień Świętego 16 stycznia 1241 roku
- Tatarzy oblegli miasto Racibórz. Wówczas pojawił się na obłokach św. Marceli. Oddziały tatarskie przelękły się tego niezwykłego widoku
i odstąpiły od miasta. Wdzięczni za ocalenia miasta mieszkańcy ufundowali figurę świętego papieŜa w kaplicy i na miejskim placu. AŜ do roku 1871
dzień 16 stycznia obchodziło miasto jako swoją
patronalną uroczystość z procesją po ulicach miasta. Od tamtych wydarzeń św. Marceli jest patronem Raciborza. Dowodem wielkiego kultu, jakim
cieszył się św. Marceli w Raciborzu jest Kolumna
Maryjna znajdująca się w centralnym miejscu
raciborskiego rynku. To wspaniałe wotum dziękczynne za zakończenie zarazy, która dotknęła
miasto w 1715 roku, otaczają ją rzeźby trzech
orędowników, a jednym z nich jest właśnie św.
Marceli.
W ikonografii św. Marceli przedstawiany jest
w stroju papieskim. Jego atrybutami są: dyscyplina, konie przy Ŝłobie, osioł.

Odwiedziny kolędowe
13 stycznia 2013 – niedziela
1 Słoneczna od 2
2 Słoneczna od 56
3 Słoneczna 1,3,5,7

16 stycznia 2013 – środa
1 Bukowa, Matejki 1-4
2 Matejki od 2a do 2f
3 Opawska od 53 do 47

14 stycznia 2013 – poniedziałek
1 Opawska 32-62
2 Opawska 64-68a
3 Opawska 70-78

17 stycznia 2013 – czwartek
1 Lipowa
2 Wczasowa, Radosna
3 Wyszyńskiego

15 stycznia 2013 – wtorek
1 Opawska 80-82d
2 Opawska 67-85
3 Opawska 87-113

18 stycznia 2013 – piątek
1 Szczęśliwa 3-23, Konopnickiej
2 Szczęśliwa 29-35
3 Szczęśliwa 37-43

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

19 stycznia 2013 – sobota
1 Kochanowskiego
2 Eichendorffa 20-22
3 Eichendorffa 25-35
20 stycznia 2013 – niedziela
1 Dworska 40-46
2 Dworska 48-54
3 Dworska 56-62
rozpoczęcie o 15.oo,
w soboty od 10.oo

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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

