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III Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (1, 14 – 20)
„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię BoŜą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
BoŜe. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok
Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus
rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, Ŝe się staniecie rybakami
ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy teŜ byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał,
a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.”

D

la kaŜdego, kto potrafi rozsądnie i roztropnie
zastanowić się nad sprawą apostołów Jezusa,
jest rzeczą oczywistą, Ŝe nauczali oni chrześcijańską mocą BoŜą i skutecznie zwracali ludzi ku Słowu BoŜemu: nie posiadali bowiem wrodzonej siły
wysłowienia się i nie znali przepisów wymowy
zgodnych ze sztuką dialektyki i retoryki greckiej,
która potrafi zdobywać sobie słuchaczy. Sądzę, Ŝe
gdyby Jezus wybrał sobie ludzi uchodzących wśród
tłumu za mędrców, którzy by potrafili rozprawiać i
przemawiać tak, jak to się podoba pospólstwu, i
gdyby posłuŜył się nimi jako nauczycielami swojej
nauki, to moŜna by słusznie podejrzewać, Ŝe naucza podobnie jak filozofowie, twórcy szkół filozoficznych: w takiej sytuacji nie spełniłaby się zapowiedź o tym, Ŝe Jego nauka jest nauką BoŜą, albowiem Jego mowa i nauki zawierałyby się w przekonywujących argumentach mądrości opartych na
sztuce wymowy, a wiara nasza, tak jak wiara z
nauki filozofów, tkwiłaby w „mądrości ludzkiej”, a
nie „w mocy Boga” (1 Kor 2, 5). KtóŜ jednak patrząc na rybaków i celników – którzy nie posiadając
podstawowego wykształcenia (tak piszą o nich
autorzy Ewangelii, a Celsus w tym względzie wierzy w prawdę słów o braku wykształcenia apostołów), śmiało mówili o wierze w Jezusa nie tylko do
śydów, ale równieŜ głosili Go wśród pozostałych

narodów i zdobywali uznanie – nie zastanowiłby
się, skąd oni zdobywali umiejętności przekonywania? Sztuka ta nie była wcale podobna do retoryki,
znanej szerokim warstwom. CzyŜ nie musi kaŜdy
przyznać, Ŝe dzięki jakiejś boskiej potędze spełnił
Jezus w swoich uczniach to, co zapowiedział:
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”
(Mt 4, 19)? RównieŜ Paweł, jak to stwierdziłem,
przedstawił tę moc w następujących słowach: „A
mowa moja i nauka były nie w przekonujących
słowach mądrości ludzkiej, ale w okazywaniu ducha i mocy, aby wiara wasza nie była w mądrości
ludzkiej, ale w mocy Boga” (1 Kor 2, 4 – 5). Albowiem zgodnie ze słowami proroków, którzy w
swym natchnieniu przepowiedzieli naukę Ewangelii: „Pan dał słowo zwiastującym nowinę, mocą
wielką” (Ps 68, 12), aby dopełniło się proroctwo:
„Prędko biegnie mowa Jego” (Ps 147, 15). I istotnie
widzimy, Ŝe „głos” apostołów Jezusowych „wyszedł na wszystką ziemię i aŜ po krańce ziemi słowa ich” (Ps 19, 5). Oto dlaczego słuchacze słowa
głoszonego z mocą sami napełniają się mocą, którą
okazują przez usposobienie swej duszy, przez Ŝycie
i walkę o prawdę aŜ do śmierci.
Orygenes (zm. 254 r.)
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Poniedziałek – 26 stycznia 2015 – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Łk 10,1-9
630 1. Za †† Stanisławę i Józefa Białoskórskich, Jadwigę i Franciszka Grzesiczek (od dzieci i wnuków)
2. Za † Klausa Klamta (od rodziny Nowickich z Milówki)
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Ściborskiego z okazji urodzin
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Stanisława Palczyńskiego w 2. rocznicę śmierci, † matkę
Władysławę, †† rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 27 stycznia 2015 – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Mk 3,31-35
630
Za dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Für †† Eltern Pauline und Hans Mateja, †† Brüder Walter und Herbert,
†† Franziska und Anna Schimitzek
900
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Tadeusza Drygalskiego w 84. rocznicę urodzin, z prośbą
o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny i na dalsze lata Ŝycia
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i Jacka z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Środa – 28 stycznia 2015 – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora K-ła
Mk 4,1-20
630 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji Parafian
700
Za † Klausa Klamta (od rodziny Pomykacz)
Za † matkę Teresę w rocznicę śmierci, † ojca Pawła Mika, †† pokrewieństwo z obu stron i
1800
dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 29 stycznia 2015
Mk 4,21-25
630 1. Za † męŜa Józefa Lech w 2. rocznicę śmierci
2. W intencji Parafian
700
Za †† mamę Martę, ojca Franciszka, siostrę ElŜbietę i wnuka Rudolfa
1800
Z okazji 30. rocznicy urodzin Kasi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i o powrót do zdrowia
Piątek – 30 stycznia 2015
Mk 4,26-34
630
Za † Klausa Klamta (od rodziny Jakubas)
900
Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek
1800 1. Za † Stanisława Palczyńskiego w 2. rocznicę śmierci
2. Za † Wandę Szewczyk (w 30. dzień)
Sobota – 31 stycznia 2015 – św. Jana Bosko, kapłana
Mk 4,35-41
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego, siostrę Joannę, Ryszarda, Alojzego,
Alfonsa i Ŝonę Joannę, dziadków z obu stron, wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
700
Z okazji urodzin Moniki z podziękowaniem za otrzymane łaski, o BoŜe błogosławieństwo dla
całej rodziny
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Jerzego w 60. rocznicę urodzin o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Tomasza Klimas (od sąsiadów z ulicy Kossaka 4147), za † Ninę Kurkulonis (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za † męŜa i ojca Pawła w 6.
rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron, za † Stanisławę Rogalską (od sąsiadów z ulicy
Kossaka 41-47), za †† rodziców Gertrudę i Karola Koza, brata Henryka i siostrę Annę, za †
Janinę Rolnik (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Marka Maryszczaka (od koleŜanek i kolegów z zakładu „Mieszko”), za † Teofila Olszowy, za † Jadwigę Przybyła (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za † Wandę Szewczyk (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za
† Augustyna Nawrat (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 69 i znajomych), za † Jadwigę Lenart,
†† dziadków i rodzeństwo, za † Jadwigę Ciuraszkiewicz w 1. rocznicę śmierci oraz † brata
Tadeusza i †† z rodziny, za †† Agnieszkę i Franciszka Lamczyk, córkę Irenę, Władysławę i
Józefa Tobiasz, syna Stefana oraz Józefa Kocur i trzech synów, za †† Edeltraudę Tucha, Renatę Ochman, rodziców z obu stron i pokrewieństwo
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IV Niedziela zwykła – 1 lutego 2015
Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
700
W intencji Barbary z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜą opiekę i błogosławieństwo a takŜe dar zdrowia i pomyślności na dalsze lata Ŝycia jubilatki i najbliŜszych
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † Alojzego Bugiel, †† rodziców z obu stron Ignacego i Antoninę, Roberta i Jadwigę, brata
Józefa i wszystkich †† z rodziny
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Anny w 16. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas
nauki i dalszym Ŝyciu
Do modlitwy wiernych w intencji rocznego dziecka Teresy Ewy Kiderys
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego:
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji GraŜyny Dziedzic z
okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1430
Koncerty kolęd i pastorałek – Festiwal chórów
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
1800
Za † Ŝonę Alinę Damasiewicz w 1. rocznicę śmierci i za †† rodziców z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1500 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1630 na
kolędowy koncert charytatywny „Dla Justyny” w wykonaniu zespołu „Duo Coral”.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• We wtorek 27 stycznia o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez wspólnotę Chemin Neuf (Nowa Droga). Spotkanie oparte jest o krotki, półgodzinny
film oraz modlitwę.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• Spotkanie Marianek w czwartek o 1715.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• W tym tygodniu kończymy odwiedziny kolędowe. Dziękujemy za wszystkie spotkania, wspólną modlitwę. Dziękujemy takŜe za złoŜone przy tej okazji ofiary. W czwartek moŜliwość kolędy dodatkowej.
• W przyszłą niedzielę na godz. 1430 zapraszamy na odbywające się juŜ tradycyjnie w naszym kościele
koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów.
• Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają dziewczęta na rekolekcje w dniach 3-7 lutego. Rekolekcje
dla maturzystów organizowane przez Seminarium odbędą się od 15 do 17 marca. Rekolekcje dla
Bractwa św. Józefa odbędą się w Głębinowie od 17 lutego do 1 marca.
• Przed kościołem takŜe do nabycia kalendarze misyjne z akcji „Młodzi dla Kamerunu”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Anna Fluder, lat 79, zam. na ul. Słowackiego 65
 Marian Wojtyla, lat 88, zam. na ul. Pomnikowej 17
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Wspólnota „Nowa Droga”
zaprasza na spotkanie
we wtorek 27 stycznia
o godz. 19.oo
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Dekanalna Poradnia Rodzinna
mieści się przy naszej parafii, na parterze Domu Katechetycznego i jest częścią Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin. Początek roku to okazja do tego, aby podać najwaŜniejsze daty organizowanych nauk przedmałŜeńskich, spotkań i kursów, ale takŜe jest to okazja do przypomnienia na czym polega działalność Poradni Rodzinnej.
Działania Poradni są ukierunkowane na wspieranie rozwoju rodziny i poszczególnych jej członków w
perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka. Odbywa się to poprzez świadczenie pomocy w zakresie:
PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO MAŁśEŃSTWA
- prowadzenie nauk ogólnych ,
- poradnictwo indywidualne dla narzeczonych,
- nauczanie metod diagnozowania płodności w ramach obowiązujących trzech spotkań w poradni, a takŜe:
śYCIA MAŁśEŃSKO – RODZINNEGO ORAZ OSÓB INDYWIDUALNYCH
- pomoc rodzinom w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych
- pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i konfliktowych
- prowadzenie rozmów poradnianych
- prowadzenie mediacji rodzinnych
- pomoc małŜeństwom w podjęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa
- konsultacji dla osób uzaleŜnionych i członkom ich rodzin
- pomoc osobom indywidualnym w róŜnych sytuacjach kryzysowych
Nauki przedmałŜeńskie w naszej parafii odbywają się 5 razy w roku w cyklach tygodniowych tj. poniedziałek, środa, piątek w godz. od 19.00 do 21.00 w następujących terminach:
I.
16, 18, 20 luty 2015
II. 13, 15, 17 kwiecień 2015
III. 15, 17, 19 czerwiec 2015
IV. 07, 09, 11 września 2015
V. 16, 18, 20 listopada 2015
Jeśli chodzi o powyŜsze nauki, to nie są wymagane wcześniejsze zapisy. Oprócz nauk ogólnych narzeczonych obowiązują indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej. Tutaj wymagane są zapisy. DyŜury pełnione są tak, jak podano w tabeli:
DyŜur informacyjny w Poradni pod tel. 3241793336 w poniedziałki i środy w godz. od 17.00 do 18.00
DyŜury w Poradni i telefony kontaktowe
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
16.oo – 18.oo
17.oo – 19.oo
16.oo – 18.oo
17.oo – 19.oo
16.oo – 18.oo
Doradca rodzinny
Doradca rodzinny
Doradca rodzinny
Doradca rodzinny- Doradca rodzinny
mgr Małgorzata
mgr Jolanta
mgr Małgorzata
mediator mgr
mgr Małgorzata
Draszczyk
Strzelec
Draszczyk
Katarzyna KniDraszczyk
tel. 881 959 348
tel.692 743 997
tel. 881 959 348
hinicka-Joszko
tel. 881 959 348
tel.665 406 688
Ponadto pod telefonem 508 194 934 dostępny jest konsultant ds. uzaleŜnień. Terminy nauk przedmałŜeńskich, a takŜe ulotka z informacjami dla narzeczonych dostępna jest na stronie nspjraciborz.pl w zakładce
poradnia rodzinna.
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. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

