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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
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. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - 
Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o 
światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca kaŜdego człowie-
ka, 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 dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z Ŝądzy ciała, ani z 
woli męŜa, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo 
i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyŜszył mnie 
godnością, gdyŜ był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas 
gdy Prawo zostało nadane przez MojŜesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt 
nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.” 
 

rzeba zdać sobie sprawę, jak daleko jest od 
prawdy do mowy. Jeśli nawet rozum nie zdoła 
dotrzeć do natury rzeczy niepojętych, to i Ŝad-

na mowa nie potrafi wyrazić kaŜdej myśli. Bóg na 
ziemi, Bóg między ludźmi, nie w ogniu, przy od-
głosie trąb i wśród chmur na górze lub w ciemności 
przy straszliwym wichrze dający prawo, lecz w 
ciele, łagodny i dobry rozmawia z tymi, którzy 
mają tę samą, co On naturę. Bóg w ciele, nie z 
daleka działający, jak u proroków, lecz w ludzkiej 
naturze, by przez swe z nimi spokrewnienie ciała 
znów przywieźć do siebie ludzkość. Jak – zapyta 
ktoś – przeszła chwała z jednego na wszystkich? W 
jaki sposób znalazła się Boskość w ciele? Jak ogień 
nie przeszedł w Ŝelazo, lecz je ogarnął? Ogień 
bowiem nie zmienia się w Ŝelazo, lecz mu tylko 
udziela mocy, zachowując swoje właściwości; nie 
zmniejsza się, choć napełnia Ŝarem to, co ogarnia 
płomieniem. Tak teŜ Słowo BoŜe nie opuściło 
siebie, choć „zamieszkało między nami”, nie zmie-
niając się „stało się ciałem” (J 1,14). Nie traciło 

niebo Tego, który je ogarnia, a jednak ziemia wzię-
ła Niebieskiego do swego łona. Nie myśl przy tym, 
Ŝe Boskość upadła, bo nie przechodzi ona jak ciała 
z jednego miejsca na drugie. Nie sądź teŜ, Ŝe Bo-
skość przemieniła się w ciało i uczyniła się inną. To 
bowiem, co jest nieśmiertelne, jest takŜe niezmien-
ne. Jak – zapytasz – Słowo BoŜe nie napełniło się 
cielesną słabością? Odpowiadamy: tak, jak ogień 
nie przyjmuje właściwości Ŝelaza. śelazo jest 
ciemne i zimne, lecz przez ogień rozpalone przy-
biera wygląd ognia, rozpala się, choć nie czyni 
ognia czarnym, płonie, choć nie czyni ognia zim-
niejszym. Podobnie ludzkie ciało Pana uczestniczy 
w Bóstwie, nie osłabiając przez to Boskości. […] 
Bóg jest w ciele, by zabić śmierć w nim ukrytą. Jak 
lekarstwo usuwa zepsucie, gdy łączy się z ciałem, i 
jak ciemność pierzcha po wniesieniu światła, tak i 
panująca w ludzkiej naturze śmierć musiała ustąpić 
przez obecność Boskości. 
 
                      św. Bazyli Wielki (zm. w 379 r)
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Poniedziałek – 4 stycznia 2016        J 1,35-42 
   630 1. Za †† rodziców Henryka i Anielę, teścia Tadeusza, brata, szwagrów, szwagierkę i krewnych z 

rodziny  
   2. O łaskę nawrócenia, o zgodę z wolą BoŜą, o uświęcenie związku Jolanty i Marcina, Sylwii i 

Michała 
   900     Za † Kazimierę Rekosz  † ojca Witolda, †† ciocie Krystynę, Janinę i Marię z męŜem  
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Berezowskiego i za † syna Leszka   
Wtorek – 5 stycznia 2016       J 1,43-51 
   630 1. Za † Czesławę Furtak w 1. rocznicę śmierci  
             2.  Za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Trompeta w 2. rocznicę śmierci, za † syna Arnolda Trompeta  
          3. Za †† rodziców Marię i Stanisława Palka oraz Janinę i Bolesława Celejawskich 
   800   W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie  
 1800   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie dla Iwony i Arkadiusza z okazji 20. rocznicy ślubu o BoŜe błogosła-
wieństwo dla całej rodziny  

Środa – 6 stycznia 2016 – Objawienie Pańskie   Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 
   700   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe  
       900       Do Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla męŜa Władysława w 65. rocznicę 
urodzin 

 1030   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Janiny z okazji 83. rocznicy urodzin za wsta-
wiennictwem Matki Boskiej o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie  

     1200  1. W intencji Parafian 
   2. W intencji rodziny Frenzel o BoŜe błogosławieństwo 
 1400   Wymarsz Orszaku Trzech Króli (z ronda koło kościoła św. Mikołaja) 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za † Mariana Smolnika w 2. rocznicę śmierci, †† dziadków, całe po-

krewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące  
I Czwartek miesiąca – 7 stycznia 2016       Mt 4,12-25 
   630 1. Za † syna Sebastiana w 16. rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron  
   2. Za † męŜa Eugeniusza w 4. rocznicę śmierci, †† syna Mirosława, rodziców z obu stron, † ku-

zyna Stanisława  
          3. wolna intencja 
 1700   Godzina Święta 
 1800     O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby ołtarza 
Piątek – 8 stycznia 2016         Mk 6,34-44 
   630 1. Z okazji urodzin córki Iwety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o  zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo  
         2. W intencji Parafian 
   900     wolna intencja 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Z okazji 40. rocznicy urodzin syna i brata Roberta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę Matki Boskiej na dalsze lata Ŝycia  
Sobota – 9 stycznia 2016        Mk 6,45-52 
   630 1. Za † Małgorzatę Fryt (w 30. dzień po śmierci) 
   2. wolna intencja 
 1200   Ślub: Vadim Łaszewicz – Aneta Łaszewicz zd. Zalas 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † Agnieszkę Porwoł w 1. rocznicę śmierci i † ojca Leona Porwoła   
   2. Za † męŜa Jerzego Czech, †† rodziców, braci i teściów  
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Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2015  Iz 42,1-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-22 
   700    Za † Jana Łasiuk w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, braci i siostry, dusze w 

czyśćcu cierpiące   
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
 1030    W intencji Ryszarda Ryszka  z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na kolejne lata Ŝycia  
 1200   Dziękczynna w intencji Jerzego z okazji 60. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdro-

wie dla całej rodziny  
 1630   Koncert kolęd w wykonaniu chóru Bel Canto, Babski Kwartet – Akcja misyjnego wolontaria-

tu Młodzi dla Kamerunu 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † męŜa Stefana w kolejną rocznicę urodzin 
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie 
 
• U początku Nowego Roku 2016 Ŝyczymy wszystkim Parafianom obfitego BoŜego błogosławień-

stwa, wielu łask, daru zdrowia i Ŝyczliwości od ludzi. Rozpoczęty rok będzie przeŜywany pod 
znakiem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oraz najwaŜniejszego wydarzenia jakim będą Świa-
towe Dni MłodzieŜy. 

• W wymiarze parafialnym nowością w tym roku jest zniesienie Mszy Świętej o godz. 700. W za-
mian Msze o 900 będą trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Pozostałe Msze są bez 
zmian. Zmiana ta podyktowana jest większym zainteresowaniem Mszy o 900 oraz Mszy wieczornych. 

• W Nowy Rok, Uroczystość BoŜej Rodzicielki o 1700 naboŜeństwo do NSPJ i Koronka do BoŜego 
Miłosierdzia. 

• 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o 1530 Msza w intencji chóru Bel Canto a po niej Koncert 
Kolęd w wykonaniu zaproszonych chórów.  

• O 1700 w sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa Rycerstwa Niepokalanej. 
• NajbliŜsze odwiedziny chorych (z powodu kolędy) w lutym. 
• Z powodu kolędy wieczorna spowiedź będzie zasadniczo przed wieczorną Mszą Świętą. 
• W niedzielę, 3 stycznia, zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz 

na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 
• 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy Świętych jak w kaŜdą niedzielę. O 

godz. 1400 z ronda przy kościele św. Mikołaja wyruszy Orszak Trzech Króli . Zakończenie na Rynku. 
Zapraszamy do licznego udziału. O 1815 w kościele św. Mikołaja koncert kolęd. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 1700 Godzina Święta i okazja do 
spowiedzi. 

• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. Pamiętajmy, Ŝe w naszym kościele pod zwykłymi 
warunkami moŜemy uzyskać w roku jubileuszowym  codziennie odpust. 

• Niedziela 10 stycznia to Niedziela Chrztu Pańskiego. Tego dnia wolontariusze z dzieła misyjnego 
Młodzi dla Kamerunu będą rozprowadzać kalendarze, natomiast na godz. 1630 zapraszają na Koncert 
Kolęd. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z niedzieli 3 stycznia na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej, z 6 stycznia na misje. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Raz jeszcze dzię-
kujemy za pomoc w świątecznym wystroju kościoła. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jerzy Urbasik, lat 86, zam. na ul. Łąkowej 3A 
� Eugeniusz Ziemniak, lat 56, zam. na ul. Słowackiego 67 
� Dariusz Falkowski, lat , zam. na ul. Słowackiego 75 
� Stanisława Grzelak, lat 65, zam. na ul. Ocickiej 1 
� Emilia Polak, lat 85, zam. na ul. Słowackiego 42 (pogrzeb 4.01.2016) 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Kolęda 2015-2016     Początek o 1500, w soboty od 1000

2 stycznia 2016 – sobota 
1 Słowackiego 67, 69, 71 
2 Słowackiego 73, 75, 77 
3 Słowackiego 79, 81, 83, 102-

108a 
 
3 stycznia 2016 – niedziela 
1 Dworska 40-46 
2 Dworska 48-54 
3 Dworska 56-62 
 
4 stycznia 2016 – poniedziałek 
1 Kossaka od 29 do 41 
2 Kossaka od 43 do 47 
3 Kossaka od 49 do 53 
4 Kossaka od 55 do 65 
 

 
5 stycznia 2016 – wtorek 
1 Chełmońskiego 18 
2 Chełmońskiego 20 
3 Chełmońskiego 22-30 
4 Chełmońskiego 32-36 oraz  
   31-27  
 
7 stycznia 2016 – czwartek 
1 Chełmońskiego 7-21 
2 Chełmońskiego 25 
3 Warszawska 40,32-3, śerom-
skiego, Konopnickiej 
4 Warszawska 34-38 
 
 
 

 

8 stycznia 2016 – piątek 
1 Wyszyńskiego, Szczęśliwa 3-23 
2 Szczęśliwa 29-35 
3 Szczęśliwa 37-43 
4 Wczasowa, Radosna 
9 stycznia 2016 – sobota 
(numery parzyste!) 
1 Opawska od 32 do 68a 
2 Opawska od 68a do 32 
3 Opawska od 70 do 82d 
4 Opawska od 82d do 70 
10 stycznia 2016 – niedziela 
1 Lipowa 
2 Bukowa, Matejki 1, 2, 4, 10 
3 Matejki 2a-2f 

Podsumowanie roku 2015 
W poniŜszej tabeli zestawieni liczbowe na przestrzeni ostatnich 15 lat. 
 
 Ilość osób  

zameldowa-
nych* 

Chrzty Śluby Pogrzeby I Komu-
nie 

Bierzmowania Chorzy 
** 

Komunie 
w tys. 
*** 

2015 11759 86 29 128 89 64 580 140 
2014 11933 86 42 118 89 86 510 149 
2013 11735 78 34 109 93 91 650 170 
2012 11850 85 35 100 89 85 - - 
2011 - 109 29 99 93 101 - 166 
2010 12298 90 42 95 93 105 550 - 
2009 12725 103 47 110 96 116 510 160 
2008 13196 109 40 97 121 103 380 150 
2007 12904 81 34 91 0 129 360 145 
2006 13595 89 40 80 120 146 370 150 
2005 13769 83 52 81 107 156 350 150 
2004 13938 95 38 81 142 149 300 150 
2003 14191 102 45 88 148 137 147 150 
2002 - 120 60 99 150 0 150 160 
2001 - 83 55 84 129 188 160 160 
2000 - 101 50 79 150 176 156 140 
* dane według Urzędu Skarbowego **Ilość chorych zawiera osoby odwiedzane w domach jak i przyjmu-
jące sakrament namaszczenia z okazji np rekolekcji, dnia chorych w lutym...    ***dane szacunkowe       

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. 


