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Święto Chrztu Pańskiego
Ewangelia według św. Łukasza (3,15-16.21-22)
„Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w
sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud
przystępował do chrztu, Jezus takŜe przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”

C

hrystus jest w światłości, bądźmy wraz z Nim
oświeceni; Chrystus zanurzony jest w wodzie,
z Nim razem zstąpmy do niej, abyśmy wraz z Nim
wzwyŜ wstąpili. Jan chrzci, Chrystus zbliŜa się do
niego; być moŜe, aby i tego uświęcić, który Go
chrzci, z pewnością zaś dlatego, by pogrzebać w
wodzie cały ród starego Adama; przedtem jednak,
i to ze względu na nas, aby uświęcić Jordan. Bo
Chrystus, duch i ciało, i wodzie dał moc tajemną
przez Ducha... Jezus wychodzi z wody i unosi ze
sobą w górę cały świat; widzi rozwierające się i
otwarte niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i
dla swych potomków, tak jak i raj został mu zamknięty mieczem płomienistym. A Duch daje
świadectwo Bóstwu, gdyŜ zstępuje na równego
sobie. I daje się słyszeć głos z nieba, gdyŜ stamtąd
był Ten, który otrzymał świadectwo. I jako gołębica zstępuje Duch, aby widzialnie uczcić ludzkie
ciało Jezusa, poniewaŜ i ono jest przebóstwione i

w nim Bóg staje się widzialny. Podobnie i w zamierzchłych czasach gołębica zapowiedziała koniec potopu. My zaś uczcijmy dzisiaj chrzest
Chrystusa, obchodząc naleŜycie to święto. Przede
wszystkim pozostańcie czyści i oczyszczajcie się.
Bóg przecieŜ niczym bardziej się nie raduje niŜ
nawróceniem i zbawieniem człowieka, któremu
została dana cała ta nauka i wszystkie tajemnice. I
macie być jak źródła światła w świecie i siłą Ŝyciodajną dla ludzi. Macie być jak płonące światła
przy owym wielkim świetle z nieba i napełnieni
Jego promienistą jasnością, pełniej i wyraźniej
jaśniejący blaskiem Trójcy Przenajświętszej. Bo
przyjęliście teraz, choć jeszcze nie w pełni, jeden
promień jedynego Boga, w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym, któremu chwała i panowanie przez
wszystkie wieki. Amen
św. Grzegorz z Nazjanzu (zm 390)

Jest moim gorącym Ŝyczeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu
uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie
naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a takŜe umoŜliwi nam
coraz głębsze wejście w serce Ewangelii,
gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla BoŜego miłosierdzia
PapieŜ Franciszek
Bulla Misericordiae Vultus
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Poniedziałek – 11 stycznia 2015
Mk 1,14-20
630 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Aleksandry
z okazji kolejnej rocznicy urodzin
2. Za † Gabrielę Borowiec i jej †† rodziców w 6. rocznicę śmierci
Za †† matkę Władysławę Sowa w 7. rocznicę śmierci, ojca Edwarda, brata Stanisława, teściów
900
Janinę i Zygmunta oraz dziadków z obu stron
1800
Za † Zygfryda Polaczek w 6. rocznicę śmierci
Wtorek – 12 stycznia 2015
Mk 1,21-28
630 1. W intencji Parafian
2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące
3. wolna intencja
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Opa Robert sowie alle †† der Familien Slawik und Jendrosch
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † Tadeusza Kukuczka, za †† Katarzynę Kukuczka, Stanisława
Poznańskiego, Huberta Cyranek oraz za †† z rodzin z obu stron
Środa – 13 stycznia 2015
Mk 1,29-39
630 1. W intencji Parafian
2. wolna intencja
900
Za †† rodziców Franciszka i Gertrudę Skroch
1800
Za †† rodziców Barbarę i Marcina oraz †† braci Małanka
Czwartek – 14 stycznia 2015
Mk 1,40-45
630 1. W intencji Parafian
2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące
3. wolna intencja
1630
Kolędowanie dla dzieci
Za † męŜa i ojca Aleksandra w rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
1800
Piątek – 15 stycznia 2015
Mk 2,1-12
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Gintra w 34. rocznicę śmierci, †† teściów i pokrewieństwo
2. W intencji Cecylii i Wolfganga w 49. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
900
Za † brata Romualda śebrowskiego w 39. rocznicę śmierci, †† rodziców Aleksandra i Marię,
†† dziadków z obu stron i †† pokrewieństwo
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1500
1800
Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Teobalda Hoszek (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 7), za † męŜa Zbigniewa Głowacza w 29. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu
stron, za † męŜa Henryka Rusiewicz w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców, rodzeństwo, teścia
Jana i całe †† pokrewieństwo z obu stron, za † męŜa Józefa Kokoszkę w 4. rocznicę śmierci, †
ojca Czesława w 33. rocznicę śmierci, †† teściów i wszystkich †† z rodziny, za † Grzegorza
Kubala w 1. rocznicę śmierci, za † Ryszarda Wnuka (od siostrzenicy Jadwigi ), za †† mamę
Marię, ojców Henryka, Szczepana, siostry Ryszardę, Krystynę, szwagra Wacława, brata Zygmunta, za †† rodziców Władysława i Wiktorię, Janinę i Stefana, brata Tadeusza, dziadków z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Augustyna Nawrat w 1. rocznicę śmierci oraz † jego Ŝonę Paulinę Nawrat, za †† rodziców Helenę i Stanisława w rocznicę śmierci oraz za †† z
rodziny, za † matkę, siostrę i babcię Wandę Tyburca w 1. rocznicę śmierci, za † ojca Stefana,
za †† rodziców Marię i Pawła Zarembik oraz †† teściów Janinę i Rudolfa Rolnik, za † Danielę Maksymczak oraz Eugeniusza Oświęcimka i †† z obu stron,
Sobota – 16 stycznia 2015
Mk 2,13-17
630 1. Za † ojca Edwarda Wieczorek w 6. rocznicę śmierci
2. wolna intencja

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
30
17
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w 30. rocznicę ślubu Ewy i Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Rajnolda z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie
Msza Święta dla młodzieŜy rejonu Raciborskiego; rozpoczęcie projektu Młodzi Misjonarze
1900
Miłosierdzia
Wieczór Uwielbienia
II Niedziela zwykła – 17 stycznia 2015
Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12
700
Za † Józefa Liberę w 30. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Libera i Leszczenko
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla GraŜyny i
Edwarda z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
1200
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej w intencji Gerarda i
Doroty z okazji 85. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Marcina w 4. rocznicę śmierci oraz za † teściową Danutę w 16. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin odwiedzanych po kolędzie
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Równocześnie jest to przypomnienie jednego z waŜniejszych tematów obecnego roku – 1050 rocznicy chrztu
Polski. Stanowi to okazję do odnowienia naszego przymierza z Bogiem rozpoczętego na naszym
chrzcie.
Zapraszamy dziś na godz. 1630 na Kolędowanie dla Kamerunu, oraz na godz. 1730 na nieszpory
kolędowe.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi.
Kolędowanie dla dzieci w czwartek o 1630. Zapraszamy dzieci, aby przygotowały kolędę, przyniosły
własne drobne instrumenty.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ nie tylko z naszej parafii, ale z całego rejonu zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o
godz. 1900. Spotkanie to będzie okazją do rozpoczęcia przez młodych Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, a takŜe projektu Młodzi Misjonarze Miłosierdzia.
RównieŜ w sobotę po Mszy Świętej o 1900 Wieczór Uwielbienia.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim; o 1545
RóŜaniec Fatimski.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Janusz Luleczka, lat 47, zam. na ul. Miechowskiej
 Maria Ochojski, lat 58, zam. na ul. Pomnikowej
 Aniela Michalik, lat 61, zam. na ul. Waryńskiego
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Kolęda 2015-2016
10 stycznia 2016 – niedziela
1 Lipowa
2 Bukowa, Matejki 1, 2, 4, 10
3 Matejki 2a-2f

13 stycznia 2016 – środa
1 Słoneczna od 2
2 Słoneczna od 56
3 Słoneczna 1,3,5,7

11 stycznia 2016 – poniedziałek
(numery nieparzyste!)
1 Opawska 47-53
2 Opawska 67-85
3 Opawska 87-113

14 stycznia 2016 – czwartek
1 Waryńskiego 1-1d
2 Waryńskiego 3a-3d
3 Waryńskiego 5a 5c

12 stycznia 2016 – wtorek
1 Opawska 88-156, Grunwaldzka
2 Warszawska 31-37
3 Ocicka 1-3

15 stycznia 2016 – piątek
1 Waryńskiego 7-7d
2 Waryńskiego 17-19-21-23-2526-24-22-20
3 Waryńskiego 20d-20c-20b-20a

16 stycznia 2016 – sobota
1 Kochanowskiego
2 Eichendorffa 20-22
3 Eichendorffa 25-35
4 Eichendorffa 11,19,14,18
17 stycznia 2016 – niedziela
1 Waryńskiego 12-14-16-18-18a
2 Waryńskiego 18d-18c-18b
3 Łąkowa 2-2c

Początek o 1500,
w soboty od 1000

Niedziela po 2100
dziś o Orszaku, Kamerunie
i Miłosierdziu...
DMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi

Raciborskie Wieczory

Uwielbienia
16 stycznia 2016; 20.oo
kościół NSPJ w Raciborzu
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.

