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II Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Jana (1,29 – 34)
„Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto
Baranek BoŜy, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym
powiedziałem: Po mnie przyjdzie MąŜ, który mnie przewyŜszył
godnością, gdyŜ był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem,
ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.
Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i
spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo,
Ŝe On jest Synem BoŜym.”

T

o, co się istotnie stało, potwierdzili Apostołowie, to jest, Ŝe Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Niego (Jezusa). Był to ten sam
Duch, o którym mówi Izajasz: „I spocznie na Nim
Duch BoŜy” (Iz 11, 2), jak to uprzednio powiedzieliśmy. I znowu: „Duch Pański nade mną,
dlatego namaścił mnie (Iz 61, 1). To jest ten sam
Duch, o którym mówi Pan: „Nie wy będziecie
mówili, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w
was” (Mt 10, 20). I znowu mówił do nich dając
uczniom moc odradzania ludzi w Bogu: „Idąc
nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Jego
obiecał przez proroków, Ŝe rozleje się w czasach
ostatecznych na sługi i słuŜebnice, aŜeby prorokowali (Jl 3, 1 – 2). I dlatego zstąpił na Syna BoŜego, który stał się Synem Człowieczym, przyzwyczajając się przez Niego mieszkać pośród
rodzaju ludzkiego, spoczywać w ludziach i
mieszkać w stworzeniach BoŜych, spełniając w
nich wolę Ojca i odnawiając ich ze starości grzechu ku nowości Chrystusa. O tego Ducha prosił
Dawid dla rodzaju ludzkiego mówiąc: „I wzmocnij mnie duchem ochoczym” (Ps 51, 14). On, jak

mówi Łukasz, zstąpił na uczniów po Wniebowstąpieniu Pańskim w Pięćdziesiątnicę, mając
moc nad wszystkimi narodami, aby je wprowadzić do Ŝycia i otworzyć im Nowy Testament; i
dlatego natchnieni uczniowie śpiewali hymn Bogu
we wszystkich językach, podczas gdy Duch sprowadzał do jedności odległe plemiona ofiarując
Ojcu pierwociny wszystkich narodów. I dlatego
Pan obiecał posłać Pocieszyciela, który by nas
przysposobił Panu (J 16, 7). Bo jak z suchej pszenicy bez wilgoci nie moŜe powstać ani jedno ciasto, ani jeden chleb, tak teŜ i my nie moŜemy stać
się jednym w Chrystusie bez wody, która pochodzi z nieba. I jak sucha ziemia nie moŜe wydać
owoców, jeśli nie otrzyma wilgoci, tak i my, dawniej suche drzewo, nie wydamy nigdy owocu
Ŝycia bez deszczu szczodrze zesłanego z wysoka.
Ciała bowiem nasze otrzymały ową jedność, która
prowadzi do nieskazitelności, przez obmycie,
dusze natomiast – przez Ducha. Tak więc i jedno i
drugie jest konieczne, bo prowadzi do Ŝycia BoŜego... Ten Dar Pan otrzymał od Ojca i sam dał
tym, którzy w Nim mają udział, zsyłając na całą
ziemię Ducha Świętego.
św. Ireneusz (+202)

2

Źródło - gazetka

Poniedziałek – 16 stycznia 2017
Mk 2,18-22
Za † Krystynę Pospiszyl (od sąsiadów)
630
1800
Za † ojca Edwarda Wieczorek w 7. rocznicę śmierci
Wtorek – 17 stycznia 2017 – św. Antoniego, opata
Mk 2,23-28
30
6
Za †† Genowefę i Jozefa, †† z rodzin Zapart, Pałka, Urban i Stryjewski oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
1715 RóŜaniec z rozwaŜaniami św. Teresy Benedykty od KrzyŜa
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Kazimierza w rocznicę śmierci, za † matkę Marię Błędowskich
Środa – 18 stycznia 2017
Mk 3,1-6
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
630 W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo
Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej
1800 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla córki Małgorzaty z okazji imienin oraz dla jej męŜa i dzieci
Czwartek – 19 stycznia 2017 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Mk 3,7-12
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Winfryda w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu
stron, dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
00
18
Do BoŜej Opatrzności w intencji Henryka z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Piątek – 20 stycznia 2017
Mk 3,13-19
630 Za † matkę Bronisławę w 2. rocznicę śmierci oraz za †† dziadków i całe pokrewieństwo
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Wotywna o Miłosierdziu BoŜym: Za †† z rodziny Pieczka, Spałek i Georg
Sobota – 21 stycznia 2017 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Mk 3,20-21
630 Za † babcię Emilię Kurchan
1800 W sobotni wieczór: 1. Za † Ŝonę Barbarę Rudzką w 3. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Gertrudę i Karola Koza, Luizę i Alojzego Kadzimierz
III Niedziela Zwykła – 22 stycznia 2017
Iz 8,23-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
700 W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny i Jana z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030 Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Teresy i Andrzeja z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę i błogosławieństwo w rodzinie
1200 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Mirosławy i Mirosława Wojtanowicz z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo
w rodzinie
1600 Kolędowanie dla Kamerunu (chór Bel Canto, chór Natanael i Przyjaciele, Vespere Cultus)
1730 RóŜaniec za młode pokolenie
1800 Z okazji 18. rocznicy urodzin Bogusława o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego w dalszym Ŝyciu
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin odwiedzanych po kolędzie
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 16 na XXVI Festiwal Chórów i koncerty kolęd.
W okresie ferii zimowych nie będzie Mszy w tygodniu o godz. 900. Okazja do spowiedzi z powodu kolędy zasadniczo rano.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie opłatkowe Rodziny Radia
Maryja.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
We wtorek przypada Dzień Judaizmu. O 1715 róŜaniec z rozwaŜaniami św. Teresy Benedykty od
KrzyŜa. Po Mszy zostanie odśpiewana modlitwa uwielbienia Kadisz
W przyszłą niedzielę zapraszamy na II Kolędowanie dla Kamerunu. Rozpoczęcie o 1600.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na pielgrzymkę do Fatimy w dniach 24 czerwca do 1
lipca.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii w tym na ogrzewanie i ubezpieczenie obiektów kościelnych.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Kazimierz Suprowicz, lat , zam. na ul. Miechowskiej 17 (pogrzeb w Baborowie, wtorek 12.oo)
 Kazimiera Bębnowicz, lat 91, zam. na ul. Skłodowskiej 63
 Hieronim Dratwa, lat 80, zam. na ul. Pomnikowej 22
 Teresa Grzesiczek, lat 64, zam. na ul. Katowickiej 19
 Stanisław Wróblwski, lat 82, zam. w Nędzy (w Raciborzu Warszawska 14a)
 Anna Marklowska, lat 62, zam. na ul. Katowickiej 17a
 Łucja Majewska, lat 87, zam. na ul. Słowackiego 52
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Rok 2016 w liczbach
Przypatrzmy się dzisiaj świętowaniu niedzieli. To bez wątpienia istota chrześcijańskiego Ŝycia.
Rozumiemy to dobrze jeśli pod pojęciem świętowania niedzieli rozumiemy przede wszystkim udział
w niedzielnej Eucharystii, natomiast Eucharystię rozumiemy jako pamiątkę – uobecnienie Jezusowej
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Dla naszego zbawienia nie ma istotniejszych wydarzeń.
Nie jest tajemnicą, Ŝe co najmniej raz w roku liczymy wiernych. To ogólnopolska inicjatywa. Warto mieć
świadomość jak kształtuje się ten najwaŜniejszy wymiar Ŝycia chrześcijańskiego. Interesują nas dwie grupy
ludzi: pierwsza to uczestniczący w niedzielnej Eucharystii (mówimy tutaj o dominicantes) oraz przyjmująca
Komunię Świętą (comunicantes). Przeanalizujmy teraz poniŜszą tabelę:

godziny
sobota 18
7.00
9.00
10.30
12.00
18.00
suma
KOMUNIE

2016
M
K
116
278
87
130
201
268
301
406
238
323
182
363
1125 1768
2893
329
738
1067

2015
M
K
135
270
175
185
217
309
265
401
124
191
179
148
1095 1504
2599

2014
M
K
130
270
121
149
213
350
261
232
239
308
75
140
1039 1449
2488

2013
M
K
137
248
91
135
232
304
330
492
190
263
134
190
1114
1632
2746

906

962

Oczywiście trzeba zrobić załoŜenie, Ŝe dane te są szacunkowe, obarczone zapewne jakimś błędem. Trudno
jest bowiem realnie policzyć wszystkich wchodzących, czy teŜ wychodzących ze świątyni. ZałóŜmy jednak, Ŝe
jest nas ok. 2900 osób. To duŜo, czy mało? Porównując z ostatnimi latami nienajgorzej. Spadek zauwaŜamy, gdy
porównamy z poprzednim dziesięcioleciem. Dla przykładu w 2007 roku naliczyliśmy 3666 wiernych (1300
Komunii); w 2009 roku 3272 wiernych (i 1020 Komunii).
Sami zauwaŜamy, Ŝe ”ludzi coraz mniej w kościele”. Oczywiście, aby wysnuć jakieś wnioski trzeba porównać te liczby do całkowitej ilości parafian. Tu powstaje kolejna trudność. Kogo brać pod uwagę? Ilość osób
zameldowanych? Ilość osób odnotowanych w kartotece parafialnej? Do tego trzeba by uwzględnić osoby, które
realnie nie mogą iść do kościoła (małe dzieci, osoby starsze, schorowane...). ZałóŜmy więc, Ŝe weźmiemy pod
uwagę ilość osób zameldowanych. Procentowo wygląda to następująco:
2016
2015
2014
2013
2009
2007
25,6 % 22,1 % 20,8 % 23,4 % 25,7 % 28,4 %
Są to oczywiście dane dalekie od ideału i pozostawiają wiele do Ŝyczenia. Nie mniej trzeba stwierdzić, Ŝe mieścimy się w „średniej krajowej”. Bardzo duŜe miasta mają znacznie mniejszy odsetek osób praktykujących,
mniejsze miejscowości i wioski, znacznie większy. Do tych liczb trzeba by było dodać jeszcze dwa spostrzeŜenia: ilość osób zameldowanych nie pokrywa się z ilością osób realnie przebywających na terenie parafii. Po
drugie jesteśmy parafią starzejącą się, co oznacza, Ŝe ilość osób, która nie jest w stanie dotrzeć do kościoła (albo
nie zawsze jest w stanie) systematycznie wzrasta.
Na koniec jeszcze jeden wskaźnik. W kartotece parafialnej mamy 10243 osoby z adnotacją, Ŝe zamieszkują na
terenie parafii. Gdyby tutaj obliczyć odsetek osób obecnych na Mszy to wyjdzie nam 28,2 %.
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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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. 17.00 – 18.00;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

