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II Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Jana (2,1-12)
„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele takŜe Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają
juŜ wina”. Jezus Jej odpowiedział: „CzyŜ to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? CzyŜ jeszcze nie nadeszła godzina moja?”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do Ŝydowskich oczyszczeń, z których kaŜda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aŜ po
brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: „KaŜdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aŜ
do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.”
Jednym z warunków dobrej spowiedzi jest
mocne postanowienie poprawy. Najczęściej polega
ono na tym, Ŝe obiecujemy sobie, iŜ więcej tego,
bądź tamtego, nie zrobimy. śycie jednak kreśli
zupełnie inne drogi. Często wracamy do tych samych grzechów i przyzwyczajeń, a czasami nawet
się poddajemy, wychodząc z załoŜenia, Ŝe to juŜ
nie ma sensu. Podobny schemat moŜemy odnaleźć
praktycznie w kaŜdej sytuacji. Dzisiejsza Ewangelii
pokazuje nam, co z tym przysłowiowym fantem
moŜemy uczynić.
Wraz z Maryją i Jezusem znajdujemy się na
weselu młodych i szczęśliwych ludzi, którzy są tak
pochłonięci weselem, swoim Ŝyciem i sobą, Ŝe nie
dostrzegają, iŜ zaczyna im brakować wina. Stają
praktycznie na skraju skandalu obyczajowego,
naraŜając się na wielkie pośmiewisko. Jednak zdarza się cud. Cud przemiany wody w wino. Wydarzenie to jest równieŜ symbolem przemiany ludzkiego Ŝycia.

Przemiana Ŝycia polega na odwróceniu się od
swojego sposobu myślenia na BoŜe myślenie. Chodzi o to, by zapraszając Boga do swojego Ŝycia,
pozwalać mu kierować swoim Ŝyciem. Zaproszenie
to kryje się w słowach Maryi: „uczyńcie wszystko
cokolwiek wam powie”.
Zatem nie idzie o to, by samemu się nawracać,
ale by prosić Jezusa, by ten dodał mi siły w przeminie swojego Ŝycia. Wydaje się zatem, Ŝe pod
wpływem tego właśnie doświadczenia św. Paweł z
pełną świadomością mówi: „wszystko mogę w
Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Trzeba nam
zatem uczyć się owej postawy otwartości, na Boga.
Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię, warto w
nowoŜeńcach zobaczyć siebie, i tak jak oni zaprosić
Boga do swojego Ŝycia, do swojej codzienności:
radości i smutków.
Panie Jezu przyjdź proszę, do mojego Ŝycia.
Tak dotknij mego serca, by całkowicie poddało się
Twojej woli. PomóŜ mi zmieniać moje Ŝycie, by
było w nim dla Ciebie miejsce. Amen
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Poniedziałek – 21 stycznia 2013 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Mk 2,18-22
630 1. Za † Genowefę oraz za †† z rodziny Zapart, Pałka, Urban i Stryjewski
2. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki BoŜej z okazji urodzin
Zygfryda, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† dziadków i babcie z obu stron (od wnuków) oraz za † ojca Józefa
Za † babcię Emilię Kurchan, † dziadka Henryka Pacharzynę i dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Wtorek – 22 stycznia 2013
Mk 2,23-28
630
Za †† rodziców Jerzego i Zofię Koza, brata Hermana, ciocię Marię, teścia Joachima Łyko i ††
z pokrewieństwa
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für †† Eltern Magdalene und Alois Jaskulla,
†† Eltern beiderseits, †† Willibald, Maria, Stefanie
900
Za † Kazimierę Bobko (od sąsiadów)
1800
Za † Erwina Procka i † Ŝonę Barbarę (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10)
Środa – 23 stycznia 2013
Mk 3,1-6
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Winfryda w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron,
†† dziadków i pokrewieństwo z obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące
700 1. Za †† rodziców Marię i Józefa
2. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w intencji syna
Andrzeja z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny (od mamy)
1800
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w intencji Reginy z okazji
50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie w całej rodzinie a takŜe o światło Ducha Świętego na dorosłe Ŝycie syna Marcina
Czwartek – 24 stycznia 2013 – św. Franciszka Salezego, bpa i doktora K-ła
Mk 3,7-12
630 1. Za †† ojców Karola Kozę i Alojzego Kadzimierz
2. wolna intencja
700
wolna intencja
1800
Za † matkę Teresę w rocznicę śmierci, † ojca Pawła, †† pokrewieństwo z obu stron
Piątek – 25 stycznia 2013 – Nawrócenie św. Pawła apostoła
Mk 16,15-18
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Ściborskiego z okazji urodzin
2. wolna intencja
900
Za † Halinę Łomnicką (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 22)
1800
Z okazji 55. rocznicy urodzin Urszuli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Sobota – 26 stycznia 2013 – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
Łk 10,1-9
630 1. Za † Mariana Gajny w 20. rocznicę śmierci
2. O BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Józefa i Anny Gawłowskich oraz za
wszystkich †† z pokrewieństwa
700
Za † Bronisławę Ciuruś (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 24)
1530
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów i zespołów muzycznych
1800
W sobotni wieczór: Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Kazimierza w I rocznicę śmierci i
w rocznicę urodzin
III Niedziela zwykła – 27 stycznia 2013
Ne 8,1-4.5-6.8-10;1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4;4,14-21
700
Za † Władysławę Gruszkę (od sąsiadów z ulicy Polnej 6a)
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji męŜa Tadeusza Drygalskiego w 82. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1030
Za † córkę Marię Małanowicz oraz za Ŝyjącą rodzinę o błogosławieństwo BoŜe w pracy i w
nauce
1200
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo,
dary Ducha Świętego i dalsze zdrowie dla Adama i Wojciecha z okazji 18. rocznicy urodzin
1700
RóŜaniec za młode pokolenie

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
1730
Nieszpory niedzielne
1800
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
W tym tygodniu modlimy się: o jedność wśród chrześcijan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
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 o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie grupy brewiarzowej w piątek o godz. 2000.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
W sobotę, 26 stycznia, od godz. 1530 coroczny Koncert Kolęd i Pastorałek z udziałem chórów i
zespołów śpiewaczych. Zapraszamy do licznego udziału. Nie będzie juŜ naboŜeństwa przed Mszą
wieczorną.
W przyszłą niedzielę po Mszach krótkie koncerty kolęd połączone ze zbiórką na rzecz Światowych
Dni MłodzieŜy. Organizatorem jest ruch Neokatechumenalny, który pragnie wspomóc swoją młodzieŜ
i umoŜliwić jej udział w tym spotkaniu z Ojcem Świętym. Dni MłodzieŜy, które odbywają się w tym
roku w Brazylii mają waŜny wymiar ewangelizacyjny.
Trwa Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. W zakrystii jest do
nabycia ksiąŜka o znanych mieszkańcach Raciborza oraz kalendarze ksiąŜkowe.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W imieniu O.
Jana z Fastowa dziękujemy bardzo za złoŜone przed tygodniem ofiary. Zebrano kwotę 8000 zł. Bóg
zapłać.

Plan odwiedzin kolędowych
20 stycznia 2013 – niedziela
1 Dworska 40-46
2 Dworska 48-54
3 Dworska 56-62
21 stycznia 2013 – poniedziałek
1 Warszawska 31-37
2 Warszawska 34-38
3 Warszawska 40, 32-3, śeromskiego
4 Eichendorffa 11,19,14,18
22 stycznia 2013 – wtorek
1 Słowackiego 32
2 Słowackiego 34
3 Słowackiego 36-38
4 Słowackiego 40-42

23 stycznia 2013 – środa
1 Słowackiego 47,44-46
2 Słowackiego 50
3 Słowackiego 52
4 Słowackiego 54-56
24 stycznia 2013 – czwartek
1 Słowackiego 61, 63, 65
2 Słowackiego 67, 69, 71
3 Słowackiego 73, 75, 77
4 Słowackiego 79, 81, 83, 102108a

25 stycznia 2013 – piątek
1 Kossaka 29-41
2 Kossaka 43-47
3 Kossaka 49-53
4 Kossaka 55-65
26 stycznia 2013 – sobota
1 Chełmońskiego 18-20
2 Chełmońskiego 30-22
3 Chełmońskiego 32-36 oraz 3127 (potem do 25)
4 Chełmońskiego 7-25
27 stycznia 2013 – niedziela
Kolęda dodatkowa

List Pasterski Biskupa opolskiego
z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2013
Drodzy Diecezjanie,
co roku w dniach od 18 do 25 stycznia razem z
innymi Kościołami chrześcijańskimi przeŜywamy
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tydzień poprzedza obchodzony 17 stycznia
Dzień Judaizmu, a wieńczy 26 stycznia Dzień
Islamu. Jest to szczególny czas przywoływania
BoŜego Ducha, aby przezwycięŜył podziały istnie-

„Czego Bóg od nas oczekuje?” (por. Mi 6,6-8)
jące w nas i między nami. Tylko On moŜe urzeczywistnić tę pełnię jedności w Chrystusowym
Kościele i w świecie, o którą modlił się Jezus w
przededniu swojej męki i śmieci: „aby stanowili
jedno…” (J 17,21).
Myślą przewodnią tegorocznej modlitwy o
jedność jest parafraza pytania zawartego w Księdze
Proroka Micheasza: „Czego Bóg od nas oczekuje?”
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(por. Mi 6,6-8). Wspólne poszukiwanie odpowiedzi, podczas spotkań ekumenicznych, ma duchowo
ubogacić i zbliŜyć do siebie wszystkich, którzy w
róŜnych miejscach na świecie będą prosić Boga o
dojrzały kształt jedności wśród chrześcijan i o
większą jedność między ludźmi w ogóle. Pomocą
słuŜyć nam będą teksty biblijne opatrzone komentarzami, których wybór i przygotowanie Papieska
Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan powierzyła w tym roku chrześcijanom z Indii.
1. Abyśmy podąŜali drogą wiary
Odpowiedzi na pytanie: „Czego Bóg od nas
oczekuje?” chcemy poszukiwać w kontekście Roku
Wiary przeŜywanego w Kościele katolickim. Prorok Micheasz wzywał lud, by poszedł „w pielgrzymce na górę Pana... który będzie nas uczył
swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieŜkami” (4,2). Podobnie papieŜ Benedykt XVI w Liście
apostolskim Porta fidei zachęca chrześcijan i
wszystkich ludzi dobrej woli, by nie obawiali się
wyruszyć w „pielgrzymkę wiary”, w drogę, która
trwa całe Ŝycie. Woła w naszą stronę: „Kościół
jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak
Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić
ludzi z pustyni ku przestrzeni Ŝycia, ku przyjaźni z
Synem BoŜym, ku Temu, który daje nam Ŝycie –
pełnię Ŝycia” (Porta fidei, nr 2). Bez pokornego i
odwaŜnego wyruszenia w drogę za Chrystusem nie
będzie w nas dojrzałej wiary i nie będzie między
nami ani jedności, ani autentycznej wspólnoty
wiary. Tam, gdzie umiera wiara, umiera teŜ więź z
Bogiem, braterstwo pośród chrześcijan i ludzka
solidarność.
To znaczy, Ŝe Bóg oczekuje od nas nade
wszystko wiary, która jest odpowiedzią na Jego dar
obecności i miłości. Jezus wyraźnie stwierdza: „Na
tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6,29).
Trzeba więc bez lęku i obaw, ale teŜ bez ociągania
się, podejmować w codzienności trud kroczenia
pielgrzymią drogą wiary. Czas ekumenicznej modlitwy niech nas na tej drodze wzajemnie jedna i
uwraŜliwia na to, abyśmy jako chrześcijanie, wraz
z wyznawcami innych wielkich religii monoteistycznych, podejmowali wysiłek odkrywania
wspólnych dróg ku Bogu, który jest naszym Ojcem
i sensem naszego Ŝycia.

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;
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2. Abyśmy w wierze wzrastali
W kontekście pytania „Czego Bóg od nas
oczekuje?”, prorok Micheasz apeluje o wierne
wypełnianie BoŜego prawa. Szczególnie podkreśla
rolę sprawiedliwości i pokoju w historii relacji
Boga z ludźmi. Podobnie jak inni prorocy z okresu
monarchii izraelskiej, przypomina narodowi wybranemu, Ŝe to Bóg wyprowadził go z niewoli
egipskiej i przez Przymierze powołał do Ŝycia w
godności, równości i sprawiedliwości. Prawdziwą
wiarę w Boga wiąŜe zarówno z osobistym uświęceniem, jak i poszukiwaniem sprawiedliwości
społecznej, a wybawienie od zniewolenia i codziennych upokorzeń, jego zdaniem, domaga się
tego, by człowiek „wypełniał prawo, okazywał
bratnią miłość i w pokorze podąŜał za swoim Bogiem” (Mi 6,7-8). W ten sposób prorok wzywa lud
do codziennego podejmowania trudu wzrastania w
wierze.
W przypadku wiary chrześcijańskiej wzrost
jest moŜliwy tylko w takim stopniu, w jakim otwieramy się na Jezusa, na Jego obecność, Jego miłość
i bogactwo oferowanych nam darów. Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe wiara nie jest niczym innym,
jak tylko uczestnictwem w Ŝyciu Boga, przylgnięciem do Niego jako do jedynego Pana, a takŜe
oparciem się wyłącznie na Nim. Rozwija się od
postawy okazywania Bogu posłuszeństwa, a zmierza w kierunku całkowitego zawierzenia Mu swego
Ŝycia, czemu towarzyszy ciągły wzrost pokoju i
radości serca. Dlatego, jeśli nasza wiara ma prowadzić do oparcia się na Chrystusie i powierzenia Mu
swego Ŝycia, musimy w Nim uznać swego Zbawiciela, Dobrodzieja, który pragnie naszego szczęścia.
Całkowite zawierzenie Chrystusowi jest naszą
jedynie właściwą odpowiedzią na Jego niezgłębioną miłość ku nam. Bez takiego ukierunkowania
naszego Ŝycia nie moŜe być poŜądanego wzrostu
wiary w nas. Trzeba teŜ pamiętać, Ŝe wiara
wzmacnia się i wzrasta przede wszystkim poprzez
otwarcie się na BoŜe Słowo i na działanie BoŜej
łaski. Dlatego teŜ wspólna modlitwa chrześcijan
stanowi szczególną okazję do wzrostu i umocnienia wiary, z poszanowaniem róŜnorodności w jej
wyznawaniu i przeŜywaniu.
ciąg dalszy za tydzień

–

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.

