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Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia według św. Mateusza (3,13-17)
„Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, Ŝeby przyjąć chrzest
od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział:
Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.
Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha BoŜego stępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”
Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa,
w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał to
zdarzenie jako początek apostolskiego Ŝycia Pana.
„Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą... przeszedł On
dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy
byli pod władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa
Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii.
Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego” Duchem Świętym. Jak
Jego Ŝycie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo i Ŝycie apostolskie rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoŜ Ducha.
Duch Święty opanował Go całkowicie i prowadził
w wypełnianiu Jego posłannictwa.
W
podobny
sposób
dzieje
się
z chrześcijaninem: przez chrzest rodzi się on do
Ŝycia w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego
zostaje usprawiedliwiony i odnowiony w całej
swojej istocie oraz ukształtowany na dziecko BoŜe.
A kiedy postąpił w latach i ma podjąć świadomie i
z odpowiedzialnością obowiązki Ŝycia chrześcijańskiego, Duch Święty bierze udział ponownie udzielając łaski przez sakrament bierzmowania, by
utwierdzić go w wierze i uczynić męŜnym świadkiem Chrystusa. Całe Ŝycie chrześcijanina rozwija
się pod wpływem Ducha Świętego.
Ewangelista Mateusz opowiadając o chrzcie
Jezusa zaznacza, Ŝe Chrzciciel nie chciał się podjąć

tej czynności: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,
a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywiście, Ŝe Pan nie potrzebował chrztu. Jednak poszedł
do Jordanu, dostosowując się do wszystkich, którzy
szli prosić o chrzest pokuty, i nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe” (tamŜe 15). „Sprawiedliwość”, jaką Jezus chce wypełnić, jest to doskonałe spełnienie woli Ojca; i właśnie Ojciec
w odpowiedzi na ten gest tak pokorny, stawiający
Jezusa na równi z grzesznikami, objawia Jego godność Mesjasza i Duch Święty widzialnie zstępuje
na Niego.
Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem
tego, aby łaska chrztu w nim owocowała i aby dał
się prowadzić Duchowi Świętemu, jest pokora
skłaniająca go do szukania we wszystkim woli
BoŜej, z pominięciem wszelkiej korzyści osobistej.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny
O Jezu, niewinny Baranku, Ty przedstawiłeś
się Janowi w postaci grzesznika, pociągnij równieŜ
nas do wód Jordanu. Chcemy tam iść, by wyznać
nasze grzechy, oczyścić nasze dusze. I jak niebo
otwarte oznajmiło głos Twojego Ojca, który miał
w Tobie upodobanie, tak abyśmy my, zwycięŜywszy
próbę... w brzaskach Twojego zmartwychwstania,
mogli usłyszeć w głębi naszej duszy ten sam głos
Ojca niebieskiego, Ŝe w nas rozpoznaje swoich
synów
Jan XXIII
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Poniedziałek – 13 stycznia 2014
Mk 1,14-20
630
Za † ojca Maksa Leksa
700 1. Za †† Konrada Cieślika w 18. rocznicę śmierci, Ŝonę Emę, syna Tadeusza oraz †† rodziców z
obu stron
2. Za †† rodziców Jana i Walerię, braci Czesława i Stanisława, męŜa Jerzego i jego rodziców
Za †† rodziców Marcina i Barbarę oraz za †† braci Zbigniewa i Czesława
1800
Wtorek – 14 stycznia 2014
Mk 1,21-28
630
W intencji Janusza o poprawę zdrowia
800
W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Arkadiusza z okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Helenę i Arnolda Konieczny, †† dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 15 stycznia 2014
Mk 1,29-39
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Winfryda w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron,
dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Gintra Liszkę w 32. rocznicę śmierci, †† teściów i pokrewieństwo
700
Za † brata Romualda śebrowskiego w 37. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Aleksandra i
Marię
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Kokoszkę w 2.
1800
rocznicę śmierci, †† ojca Czesława, teściów oraz za wszystkich †† z rodziny, za † siostrę Ryszardę w 2. rocznicę śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Serafina i Józefa Morawskiego w rocznicę śmierci, za † Jana Potaczka (od rodziny Obszańskich), za † Henryka
Rusiewicza w 1. rocznicę śmierci, za † męŜa Zbigniewa Głowacza w 26. rocznicę śmierci
oraz za †† rodziców z obu stron, za †† matkę Helenę, ojca Stanisława i †† z rodziny, za †
Władysława Chęć (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † Piotra Paraczyńskiego (od współlokatorów z ul. Katowickiej 25), za † Marię Jadczyk (od sąsiadów z ul. Katowickiej 9), za ††
Marię i Ignacego ZadoroŜny, Franciszkę Rudnik, za † Tomasza Wysopala w 7. rocznicę
śmierci
Czwartek – 16 stycznia 2014
Mk 1,40-45
630 1. Za † córkę Annę Bubińską
2. W intencji Artura o pomyślny przebieg zabiegu i szybki powrót do zdrowia
700
Za †† Gabrielę Borowiec i matkę Mariannę
1630
Kolędowanie dla dzieci
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800
Za † ojca Edwarda Wieczorka w 4. rocznicę śmierci
Piątek – 17 stycznia 2014 – św. Antoniego, opata
Mk 2,1-12
DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM
630 1. Za †† rodziców Czesławę i Henryka, brata Mariana oraz wszystkich †† z rodziny
2. intencja wolna
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Marcina w 2. rocznicę śmierci
1800
Dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne siły z
okazji 60. rocznicy urodzin dla Kazimierza Dziedzica
Wykład: „Jezus śyd, Jezus Mesjasz”
Sobota – 18 stycznia 2014
Mk 2,13-17
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
630
Za † Mariana Gajny w 20. rocznicę śmierci
700 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za szczęśliwie przeŜyte 80 lat Stanisława, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę Matki BoŜej Nieustającej Pomocy i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
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2. W intencji Teresy i Mariana Wyszkoń w 25. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1500
Koncerty kolęd – Regionalne Spotkanie Wspólnot Śpiewaczych
1800
W sobotni wieczór: Za wstawiennictwem Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w intencji Mirosława i Małgorzaty z okazji urodzin, o BoŜe błogosławieństwo, wiarę i zdrowie
II Niedziela zwykła – 19 stycznia 2013
Iz 49, 3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
700
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † mamę Janinę w 5. rocznicę śmierci i †† z rodziny
1030
Dziękczynna w intencji GraŜyny i Zbigniewa z okazji 25. rocznicy ślubu o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
1200 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 25. rocznicy ślubu w
intencji Adeli i Krzysztofa, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne siły z
okazji 60. rocznicy urodzin dla Kazimierza Dziedzica
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Ryszarda, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† rodziców i pokrewieństwo
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe
• Wczoraj w kościele seminaryjnym miała miejsce konsekracja nowego biskupa pomocniczego ks.
Rudolfa Pierskały. W ten sposób w diecezji mamy dwóch biskupów pomocniczych (obok biskupa Pawła Stobrawy).
• Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra okres zwykły
w liturgii Kościoła. Tradycyjnie jednak pozostawiamy boŜonarodzeniowe dekoracje w kościołach.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi; o 1700 próba chóru.
• W czwartek o 1630 kolędowanie dla dzieci.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 modlitwa RóŜańcowa.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Od soboty tydzień modlitw o jedność chrześcijan, natomiast w piątek Dzień Judaizmu. W czasie
wieczornej Mszy będzie odmówiona modlitwa Szema Izrael, a po Mszy wieczornej wykład „Jezus
śyd, Jezus Mesjasz”.
• W sobotę w naszym kościele odbędą się tradycyjne koncerty kolęd w ramach Regionalnego Spotkania
Wspólnot Śpiewaczych.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka
„Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla dzieci „Mały
Gość Niedzielny”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby.
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 ElŜbieta Trompeta, lat 74, zam. na ul. Łąkowej 4C
 Renate Kupczyk, lat 88, zam. na ul. Polnej 24
 Jan Łasiuk, lat 82, zam. na ul. Kossaka 57
 Stefan Piechocki, lat 67, zam. na ul. Opawskiej 85
 Marian Smolnik, lat 51, zam. na ul. Łąkowej 4
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Anno Domini 2013
czyli ciąg dalszy podsumowań minionego roku.
Tym razem wymiar materialny, ekonomiczny i
gospodarczy. Jeśli chodzi o inwestycje dotyczące kościoła, to przede wszystkim wykonano nowe schody pod
wieŜą kościoła, na plebanię, a takŜe przy bocznym wejściu (na razie zazwyczaj nieuŜywanym). Schody kruszyły się, a po demontaŜu okazało się, Ŝe konstrukcja była
słaba. Dotychczasowe schody leŜały na wspornikach
wymurowanych z cegły. Obecne granitowe schody,
podobnie jak poprzednie od frontu kościoła, wykonała
firma „Granit” p. Grzechaca z Ciasnej. Poręcze firma
„Staltech” p. Lewandowskiego; natomiast prace związane z przygotowaniem fundamentu firma „Borbud” p.
Bortela. To wszystko pewne i sprawdzone firmy działające na naszym terenie. Przy okazji dokonano drobnej
korekty przy schodach przy wejściu głównym. Poprzednia zima i pokaźne mrozy nieco podniosły najwyŜszy
stopień (od strony ulicy), co sprawiało, Ŝe gromadził się tam brud.
Po pewnym czasie wykonano teŜ nowe kropielnice na wodę święconą przy wejściach do kościoła. To
w znacznym stopniu dar rodziców dzieci komunijnych z minionych lat. To równieŜ wynik prac firmy Granit
oraz Staltech. Prace nieco się przeciągały, ale najpierw trzeba było znaleźć i sprowadzić odpowiedni kamień,
potem przeciągająca się zima sprawiła, Ŝe firmy były zmuszone gonić z terminami. Warto było jednak czekać... To najwaŜniejsze prace. Pozostaje jeszcze dokończenie i montaŜ balustrad przy schodach na plebanii
oraz przy bocznym wejściu do kościoła. Pozostaje jeszcze rozwiązanie problemu pękającego muru przy zejściu
do kotłowni kościoła. Przy okazji zabezpieczono wieŜę kościoła przed gołębiami, w duŜej mierze została ona teŜ
wysprzątana. Pozostaje jeszcze zabezpieczenie rynien na szczycie wieŜy kościoła tak, aby równieŜ i tam nie
mogły siadać gołębie. Efekty moŜna obserwować na nowych schodach, zwłaszcza od strony podjazdu...
Wśród mniej widocznych inwestycji udało się zamontować wentylatory na kopule kościoła, które w
okresie letnim wspomagają wentylację kościoła oraz kilka zmian na plebanii (wymiana drzwi), a takŜe sterowanie ogrzewaniem w domu katechetycznym. Tu potrzebne są jeszcze drobne korekty.
Te wspomniane tutaj inwestycje byłyby niemoŜliwe bez ofiarności Parafian, a w sumie wydano nieco
ponad 140.000 zł. Za wszystkie ofiary, składane w czasie odwiedzin kolędowych a takŜe w czasie dodatkowych zbiórek w trzecie niedziele miesiąca składamy serdeczne Bóg zapłać.
Jeśli chodzi o plany, to jak juŜ wspomniano, bieŜącego, choć
gruntownego remontu domagają się organy w kościele. Instrument jest
bogaty i rozbudowany, ale teŜ i nieco w minionych latach nadwyręŜony. Nie wszystkie głosy są w pełni działające. Trzeba będzie zatem
wymienić część elektroniki, części mechanicznych, no i oczywiście
nastroić instrument. Do tego potrzebna jest wiosenna pogoda. OrgaNiedziela po 2030
nami zajmie się p. Henryk Hober z Olesna. Mamy więc nadzieję, Ŝe za
dziś o Taize i Strasburgu
jakiś czas zaprosimy na koncerty organowe w naszym kościele. Za
DMRaciborz@gmail.com
wszelką pomoc i troskę o materialny wymiar naszej parafii raz jeszcze
facebook.com/NaZawszeMlodzi
składamy Bóg zapłać.
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.

