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II Niedziela po Narodzeniu 
Ewangelia według św. Jana (1,1-18) 
 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 
Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było Ŝycie,  
a Ŝycie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca 
kaŜdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo,  
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dzieć-
mi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z Ŝądzy ciała, ani z woli męŜa,  
ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę,  
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” 
 

Czym jako chrześcijanie winniśmy się róŜnić 
w Ŝyciu, tak na co dzień, od innych? Zdziwicie się, 
gdy powiem, Ŝe powinniśmy być mądrzejsi. Nasze 
spojrzenie na świat, na trudne sprawy, na Ŝycie 
winno być pełniejsze, doskonalsze, mądrzejsze. 

Tak być powinno. W Ŝyciu naleŜy kierować się 
nie mądrością ludzką, ale BoŜą. Nie przesadzę, gdy 
powiem, Ŝe dzieje chrześcijanina, dzieje kaŜdego 
z nas, to historia współpracy ludzkiej słabości 
z BoŜą mądrością. O tym mówią nam dzisiejsze 
czytania. 

Słowa prologu św. Jana moŜna odczytać i tak: 
„Na początku była Mądrość, a Mądrość była u 
Boga i Bogiem była Mądrość. Wszystko przez nią 
się stało, bez niej nic się nie stało /.../. Mądrość 
zamieszkała wśród ludzi, do swoich przyszła, 
a swoi jej nie przyjęli”. 

Myślę, Ŝe nikogo nie obraŜę, gdy posłuŜę się po-
równaniem. Pustą, zarozumiałą kobietę pokochał 
bardzo mądry, taktowny męŜczyzna. Zawarli ślub. 
MąŜ zamieszkał z Ŝoną przekonany, Ŝe potrafi 
kierować ich wspólnym Ŝyciem, aŜ do pełnego 
szczęścia. Był pewny, Ŝe Ŝona go zrozumie, Ŝe 
uzna jego racje... Kobieta chciała jednak rządzić 
sama. MąŜ musiał siedzieć cicho. Ustępował przez 

długi czas sądząc, Ŝe się opamięta, Ŝe dostrzeŜe 
pomyłkę. Upominał, zwracał uwagę na bezsensow-
ność takiego postępowania, aŜ w końcu usłyszał: 
„Jak ci się nie podoba, to sobie idź!” I poszedł. 
śona go nie zrozumiała. Ciasna głowa odrzuciła 
mądrość. 

Podobnie było z nami. Bóg zamieszkał w nas, ale 
powiedzmy sobie szczerze, czy chcieliśmy, by On 
był z nami? Czy chcieliśmy otworzyć się na Jego 
mądrość? Jak często liczyliśmy się z Jego wolą? 
IleŜ to razy stawialiśmy na swoim? 

Dlaczego dziś, w dwudziestym wieku, odwaŜam 
się mówić do was o Ewangelii? Dlatego, bo ufam, 
Ŝe kaŜdy chce być mądry, Ŝe kaŜdy jest gotów 
przyjąć do domu mądrego Przyjaciela. Jak planując 
małŜeństwo czekaliście na zamieszkanie razem ze 
współmałŜonkiem wiedząc, Ŝe ubogaci was swoją 
miłością, tak trzeba, byście przyjęli na mieszkanie 
BoŜą Mądrość. 

Gdy ona wami pokieruje, wygracie Ŝycie, odkry-
jecie wielkie szczęście płynące z kontaktu 
z kochającą Mądrością. Jej oczami zobaczycie 
świat, innych ludzi, siebie... Wówczas wszystko 
nabierze zupełnie nowej wartości. 

Ks. E. Staniek
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Poniedziałek – 6 stycznia 2014 – Objawienie Pańskie         Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt2,1-12 
   700   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
   900   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Janiny z okazji 81. rocznicy urodzin z prośbą 

o dalsze łaski i zdrowie dla całej rodziny 
 1030   Za † brata Antoniego Hibnera w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i braci 
 1200   W intencji Parafian i czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1700   Koncert kolęd 
 1800   Za † Ŝonę Kazimierę Zaborek w 2. rocznicę śmierci, †† Justynę i Stefana, rodziców z obu stron 
Wtorek – 7 stycznia 2014       Mt 4,12-17.23-25 
   630   Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Jerzego Madeckiego z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
   800   W języku niemieckim: Za † Franciszka Skrocha 
   900   Za † Sebastiana w 14. rocznicę śmierci 
 1800   W intencji Julii o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji 
Środa – 8 stycznia 2014        Mk 6,34-44 
   630   intencja wolna 
   700 1. Z okazji urodzi córki Iwety o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata  
   2. Za † męŜa Eugeniusza, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Michała, mamę Eugenię i brata Jana 
Czwartek – 9 stycznia 2014       Mk 6,45-52 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Gertrudę i Wilhelma Magiera, brata Bolesława, sio-

strę Pelagię oraz za †† z rodziny 
   2. intencja wolna 
   700   intencja wolna 
 1630   Kolędowanie dla dzieci 
 1800   Za † męŜa Zygfryda Polaczka w 4. rocznicę śmierci 
Piątek – 10 stycznia 2014       Łk 4,14-22 
   630 1. Za † męŜa Stefana w kolejną rocznicę urodzin 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry z okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Bronisławę i Stanisława Juruś 
 1800   Za ††rodziców Leontynę i Konstantego Traczewskich, †† przodków (do 5. pokolenia włącz-

nie) oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
Sobota – 11 stycznia 2014       Łk 5,12-16 
   630 1. Za † matkę Władysławę Sowę w 5. rocznicę śmierci, †† ojca Edwarda, brata Stanisława, te-

ściów Janinę i Zygmunta oraz dziadków z obu stron 
   2. Za †† Zygmunta i Marię Szawczukiewicz oraz †† z rodziny 
   700   Za † męŜa i ojca Aleksandra w rocznicę śmierci i †† z rodziny 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy w intencji Heleny i Józefa w 40. rocznicę ślubu i 75. rocznicę urodzin Józefa z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzi-
nie 

Niedziela – 12 stycznia 2014 – Chrzest Pański      Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17 
   700    Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Jana z okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
 1030  1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej 

i łaski Ducha Świętego dla Patryka z okazji 18. rocznicy urodzin, a takŜe dla jego mamy 
   2. W 80. rocznicę urodzin Franciszka Bartoszewskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
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 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za dar miłości małŜeńskiej i wszystkie otrzymane 

łaski w intencji Danuty i Józefa Jeremicz z okazji 45. rocznicy ślubu i 70. rocznicy urodzin Jó-
zefa, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Ŝonę Marię Cempel w 3. rocznicę śmierci oraz za †† matkę Annę, teściów Emilię i Hu-

berta Krajczy oraz szwagra Henryka 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w Nowym Roku oraz w intencji biskupa nominata. 
 

• Dzisiaj druga niedziela po Narodzeniu. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode 
pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory kolędowe. 

• Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego, w której wspominamy wydarzenia, które pozwalają odkryć 
osobę Jezusa Chrystusa. Stąd wspominamy dziś pokłon Mędrców, ale takŜe chrzest Pański i pierwszy 
cud w Kanie Galilejskiej. To jedno z najstarszych świąt. Porządek Mszy Świętych jak w niedzielę. 

• Dziś po mszach o 900, 1030 i 1200 w kościele krótki koncert kol ęd kwartetu , natomiast w Oborze o 
1600 motocyklowe kolędowanie; równieŜ jutro w kościele św. Mikołaja koncert kolęd. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• We wtorek o 1900 pierwsze w tym roku spotkanie Net for God (film, modlitwa). 
• Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• W czwartek na godz. 1630 zapraszamy dzieci na kolędowanie. MoŜna przynieść własne instrumenty i 

przygotować kolędę. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• W sobotę w Opolu święcenia Biskupie ks. Rudolfa Pierskały. Pamiętajmy o modlitwie w intencji 

biskupa nominata. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt. Tego dnia nie będzie odwie-
dzin kolędowych. W niektórych gazetkach podano, Ŝe w sobotę odbędzie się kolęda na części ul. 
Opawskiej. Ze względu na święcenia, kolęda odbędzie się w poniedziałek. W przypadku wątpliwości 
prosimy o sprawdzenie planu kolędy w gablotce. 

• Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

uroczystości Objawienia Pańskiego na Misje. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Maria Jadczyk, lat 82, zam. na ul. Katowickiej 9 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

Anno Domini 2013 
Czas na podsumowanie minionego roku. Oczywiście to, co najwaŜniejsze – Ŝycie duchowe – nie da się 
obiektywnie ocenić, a juŜ na pewno opisać liczbami.  
Zacznijmy od tego, co najłatwiejsze, od opisu liczbowego. 
 

lata 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 
Chrzty 78 85 109 90 103 109 81 89 83 95 102 120 83 101 105 
Śluby 34 35 29 42 47 40 34 40 52 38 45 60 55 50 41 

Pogrze-
by 

109 100 99 95 110 97 91 80 81 81 88 99 84 79 83 

I Ko-
munia 

93 89 93 93 96 121 brak 120 107 142 148 150 129 150 176 

Bierz-
mo-

wanie 
91 85 101 105 116 103 129 146 156 149 137 brak 188 176 190 
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Popatrzmy na wykresy, które ułatwiają uchwycenie tendencji zmian. 

 
PoniŜej podajemy rozkład wiekowy Parafian w odstępach dziesięcioletnich. Obok 
zaś liczbę zameldowanych osób (dane z US). Warto zauwaŜyć, Ŝe na przestrzeni 
minionego dziesięciolecia ubyło nas niecałe 2500 osób.  

 
Najliczniejsza grupa 
wiekowa to wiek 30-39 
lat. Istnieje przewaga 
kobiet (53,3%). 

Rok Ilość osób 
2013 11735 
2012 11850 
2010 12298 
2009 12725 
2008 13196 
2007 12904 
2006 13595 
2005 13769 
2004 13938 
2003 14191 

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 oraz 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; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 
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