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III Niedziela zwykła   
Ewangelia według św. Łukasza (1,1-4;4,14-21) 
 

„Wielu ju Ŝ starało się ułoŜyć opowiadanie o zdarzeniach, które 
się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od 
pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się 
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 
udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a 
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszyst-
kich. Przyszedł równieŜ do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do 
synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na 
miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, poniewaŜ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnio-
nych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a 
oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli” 
 

Chyba kaŜdy z nas lubi jak się go słucha. A 
jeszcze bardziej jak ktoś przyznaje nam rację. Czu-
jemy wtedy w sobie taką wewnętrzna dumę, Ŝe 
potrafimy przekonać do siebie ludzi. Z tego powo-
du teŜ, chyba często lubimy wchodzić w polemiki z 
innymi, Ŝyjąc w przekonaniu, Ŝe za kaŜdym razem i 
w kaŜdej sytuacji uda nam się innych przekonać do 
swoich racji. JeŜeli w róŜnych dziedzinach Ŝycia 
nam to się udaję, to w sprawach wiary bardzo czę-
sto ponosimy sromotną klęskę. Dzisiejsza Ewange-
lia pokazuje nam dlaczego tak się dzieje. 

Stajemy się dzisiaj świadkami niezwykłej sce-
ny: widzimy Jezusa, który w dobitny sposób odczy-
tuje fragment Pisma Świętego. Owe czytanie mu-
siało wywrzeć mocne wraŜenie, skoro oczy słucha-
czy były w nim utkwione.  

Co zatem sprawiło, Ŝe Jezus wywierał na swo-
ich słuchaczach tak mocne wraŜenie, Ŝe z czasem 
zaczęli się zdumiewać Jego nauką: „uczył ich bo-
wiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w 
Piśmie” (Mk 1,22). Co było w słowach Jezusa, Ŝe 

zaczęli mówić: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z 
mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są 
Mu posłuszne” (Mk 1,27). 

Odpowiedź wydaje się bardzo prosta: Jezus 
głosi jak świadek. Jego słowa mają moc, bo głosi to 
z wewnętrznym przekonaniem. Jego wiara, całe 
Jego Ŝycie jest zgodne z tym, co głosił. Sam bardzo 
często mówił, Ŝe przychodzi, by wypełnić wolę 
Ojca (por. J 4,34; Hbr 10,7). Świadectwem tego jest 
jego częsta rozmowa z Ojcem, Jego całkowite 
zaufanie w czasie agonii w Ogrodzie Oliwnym.  

Warto się dzisiaj zastanowić nad własną wiarą, 
nad świadectwem swojego Ŝycia. Na ile ja jestem 
autentyczny w tym, co mówię? Jezus był pewny 
tego, co mówi, a ja? Czy ja wierze w to, co mówię? 
Czy jestem przekonany, do tego, co wyznaję? Mo-
Ŝe warto prosić dzisiaj Pana: 

Panie Jezu przymnóŜ mi wiary. Pozwól mi do-
świadczyć swojej obecności w moim Ŝyciu, bym 
mógł stawać wobec innych, jako Twój świadek. 
Amen.
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Poniedziałek – 28 stycznia 2013 – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła           Mk 3,22-30 
   630   Za †† Agnieszkę Wolnik w 2. rocznicę śmierci, męŜa Pawła oraz wszystkich †† z rodziny, za 

Marię Paskuda, rodziców i rodzeństwo, ks. Philipa Wolnik i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700 1.  Za † Marię Szulc (w 30. dzień) 
   2.  W intencji Mariana z okazji 61. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski w 

pewnej intencji 
 1800   W intencji Joanny z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
Wtorek – 29 stycznia 2013        Mk 3,31-35 
   630   Za †† Stefanię, Mariana, Zbigniewa Nizio, Marię Matła, †† z rodziny Szałkowski, Skiba 
   800   W języku niemieckim: Za †† Martę Solisz, męŜa, siostrę ElŜbietę, †† z pokrewieństwa 
   900   Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Ireny Jaroniak z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia oraz 
o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

Środa – 30 stycznia 2013        Mk 4,1-20 
   630   wolna intencja 
   700   wolna intencja 
 1800 1. Za † męŜa i ojca Pawła w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców Rozalię i Władysława Pantoł oraz za †† z rodzin Pantoł, Jakub, Rajzer i 

Wierzchowskich 
Czwartek – 31 stycznia 2013 – św. Jana Bosko, kapłana    Mk 4,21-25 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego, siostrę Joannę, Ryszarda, szwa-

gra Alojzego, Alfonsa, Ŝonę Joannę, dziadków z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu 
cierpiące  

   700   wolna intencja 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800   Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Teofila Olszowego w 2. rocznicę śmierci, za † 

Zygfryda w I rocznicę śmierci, Helgę i Mariana Otlik, za † Marię Szulc (w 30. dzień, od 
współlokatorów z ulicy Katowickiej 7), za † Walerię Lepiarczyk (w 30. dzień) oraz Michała i 
Józefa Bachryj, za † Sabinę Kumor (w 30. dzień), za † ojca Emila Janika, †† z rodziny Kup-
czyk, Janik, za † Mariana Sopla (w 30. dzień, od koleŜanek i kolegów), za † Władysława Ra-
zmusa w 5. rocznicę śmierci oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron, za † Tomasza Wysopala 
w 6. rocznicę śmierci oraz dziadków z obu stron, za † Maksymiliana Heidera (od sąsiadów z 
ulicy Waryńskiego 5c i 5b), za †† rodziców Pawła i Marię Zarembik  oraz ojca Rudolfa Rolni-
ka, za †† Jana Kłapkowskiego w 4. rocznicę śmierci, Tomasza Kłapkowskiego, Ŝonę i dwóch 
synów, Jadwigę Szeroki, męŜa, córki i syna, Roberta Szubę, Ŝonę, córki i synów, Erwina Sze-
roki (w 30. dzień), za †† rodziców Trautę i Józefa Otawa, teściów Olgę i Ryszarda Polaczy, 
dziadków Bronisławę, Klarę i Alojzego, wujka Jana Durczoka, brata Huberta, ciocię Marię 
oraz krewnych, sąsiadów i przyjaciół rodziny 

I Piątek miesiąca – 1 lutego 2013        Mk 4,26-34 
   630   wolna intencja 
   900   Za † męŜa Alojzego Bugiel w I rocznicę śmierci, rodziców i całe †† pokrewieństwo 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1900   MłodzieŜowa: W intencji młodzieŜy naszej parafii 
I Sobota miesiąca – 2 lutego 2013 – Ofiarowanie Pańskie    Łk 2,22-40 
         DZIEŃ śYCIA KONSEKROWANEGO  
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron: Albinę i Franciszka, Janinę i Adama, †† 

rodzeństwo, za †† z rodziny Kotala, Siwoń, Biel, Jeziorek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   715   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
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   900   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Janiny Puszka z okazji 80. rocznicy urodzin z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za zmarłych z rodziny  
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1645   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. W 70. rocznicę urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † mamę Mariannę Łazienkę w rocznicę urodzin 
IV Niedziela zwykła – 3 lutego 2013  Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30 
   700    Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek, †† Martę i Katarzynę Dzierza 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Dziękczynna w intencji Władysława z okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo 
 1030    Z okazji 18. rocznicy urodzin Kamila o wiarę, dary Ducha Świętego w nauce i opiekę Matki 

BoŜej na dalsze Ŝycie 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Oskar Jacek Pajkiert , Filip Da-

niel Polaczek, Oliwia Joanna Kopciuch, Aleksandra Marta Czekajło 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Z okazji 86. rocznicy urodzin Zygfryda z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze 
W tym tygodniu modlimy się: o powołania do Ŝycia zakonnego  
• Dniem dzisiejszym kończymy odwiedziny kolędowe w naszej parafii. Dziękujemy za wszystkie spo-

tkania, wspólne chwile modlitwy oraz rozmowy. Poruszone w czasie kolęd sprawy są przedmiotem 
naszych modlitw oraz Mszy Świętych sprawowanych w intencji rodzin. Dziękujemy takŜe za złoŜone 
przy tej okazji ofiary. W najbliŜszym czasie juŜ zostaną wymienione drzwi w zakrystii. W pracowni 
kamieniarskiej p. Grzechacza w Ciasnej trwają takŜe prace przygotowawcze nad schodami pod wieŜą. 

• 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. 
• W kontekście zakończonego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan zapraszamy we wtorek po Mszy 

wieczornej do kaplicy pod kościołem na spotkanie i wykład „śydzi Mesjanistyczni – nasi bracia w 
Chrystusie”. śydzi Mesjanistyczni, to chrześcijanie, którzy wywodzą się z judaizmu i odkryli, Ŝe Je-
zus jest Mesjaszem. Spotkanie poprowadzi jeden z naszych Parafian. Zapraszamy do uczestnictwa. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po Mszy wieczornej. 
• W tym tygodniu odbędą się spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i 

Komunii Świętej. Przypominamy, Ŝe spotkania odbywają się do wyboru: we wtorki i piątki o 1530 
oraz 1630.  

• Przymiarka dla dzieci komunijnych będzie 5 lutego: grupa wtorkowa o 1730, grupa piątkowa o 1845. 
Gdyby rodzice dzieci starszych chcieli oddać lub odsprzedać niepotrzebne stroje komunijne, to moŜna 
je przynieść do zakrystii. 

• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od 

godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o 715 w inten-

cji Członków śywego RóŜańca. 
Po Mszy Świętej RóŜaniec. 

• W sobotę, 2 lutego o 1645 spo-
tkanie modlitewne Rycerstwa 
Niepokalanej. 
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• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. Ks. Ireneusz od-

wiedzi swoich chorych (z ul. Katowickiej) w kolejną sobotę, 9 lutego. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W sobotę, 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, a zarazem dzień Ŝycia konsekrowanego. 

Msze Święte o 630, 715 oraz o 900. Tego dnia po Mszach Świętych błogosławieństwo św. BłaŜeja. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W sobotę o godz. 1030 będzie sprzątanie dekoracji boŜonarodzeniowej. Prosimy panów o pomoc w 

posprzątaniu choinek, prosimy tez kilka pań o pomoc w sprzątaniu. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę zbiórka przed 

kościołem na klasztory klauzurowe, zaś kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii. 
• Dla rodziny potrzebującej jest do dyspozycji tapczan dwuosobowy. Informacja w kancelarii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Leszek Komorek, lat 65, zam. na ul. Słowackiego 40 
� Danuta Janik, lat 78, zam. na ul. Willowej 9 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

List Pasterski z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan   
dokończenie 

„Czego Bóg od nas oczekuje?” (por. Mi 6,6-8) 
3. Abyśmy dawali wspólne świadectwo wiary 

PapieŜ Benedykt XVI mocno podkreśla fakt, 
Ŝe bez przekonywującego świadectwa wiary, nie 
ma właściwie odnowy Kościoła, gdyŜ chrześcijanie 
są powołani do tego, aby „rozjaśniać Słowo praw-
dy, jakie pozostawił nam Pan Jezus” (Porta fidei, 
nr 6). Chodzi o to by, „być solą ziemi”, do czego 
zachęca nas hasło przeŜywanego roku kościelnego 
w naszym kraju, czyli dawać wiarygodne świadec-
two naszej wiary światu, nie tylko zwiastowanym 
słowem, ale postawą, zachowaniem, całym Ŝyciem, 
aby umacniać się nawzajem w wierze i pociągać do 
Boga niewierzących i zagubionych w wierze.  

Niestety, brak pełnej widzialnej jedności Ko-
ścioła, niezgoda pośród nas chrześcijan i podziały 
między Kościołami i Wspólnotami chrześcijański-
mi są ciągle zgorszeniem dla świata. Dlatego w 
kształtowaniu solidarności, braterstwa i większej 
jedności między nami trzeba widzieć, zgodnie z 
sugestią bł. Jana Pawła II, wyrazisty nakaz „chrze-
ścijańskiego sumienia oświeconego wiarą i kiero-
wanego miłością” (Ut unum sint, nr 8). W Roku 
Wiary trzeba się nam na nowo przejąć słowami 
Apostoła Pawła: „Przeto upominam was, bracia, w 
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście Ŝyli 
w zgodzie i nie było wśród was rozłamów; byście 

byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1,10). 
Tylko w ten sposób moŜemy być autentycznymi 
świadkami wiary.  

Konkretną okazją do składania takiego świa-
dectwa wiary mogą być nasze ekumeniczne 
i międzyreligijne spotkania modlitewne. Zapra-
szam więc Was wszystkich, siostry i bracia, do 
udziału w naboŜeństwach i spotkaniach Tygodnia 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. (...) 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bra-
cia, nie ulega wątpliwości, Ŝe tylko Bóg moŜe 
uleczyć skutki podziałów i przywrócić nadzieję 
odbudowania podstawowych więzów między nami. 
Zechciejmy więc otworzyć szeroko nasze serca na 
objawioną nam przez Chrystusa tajemnicę Jego 
miłości, aby upowszechniała się przez nas „wiara, 
która działa przez miłość” (Ga 5,6). Niech ten 
szczególny czas dorocznej, wzmoŜonej modlitwy 
chrześcijan o jedność i wspólnej modlitwy chrze-
ścijan z wyznawcami wielkich religii monote-
istycznych będzie okazją do umocnienia w naszych 
sercach Ŝywej wiary i jej dojrzałego owocowania 
we wszelkich wymiarach Ŝycia. Tego Wam 
wszystkim Ŝyczę i na cały Nowy Rok z radością 
błogosławię  

Wasz Biskup † Andrzej Czaja 
 
 

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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
       Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


