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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.”

S

łowo BoŜe dzisiejszej liturgii stawia przed
nami dwa zasadnicze tematy do rozwaŜania.
Pierwszym z nich jest nawrócenie, drugim powołanie. Nawrócenie głosił prorok Starego Testamentu, Jonasz, którego Bóg posłał do wielkiego
miasta Niniwy: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona” (Jon 3, 4) z powodu
swoich grzechów. Tak przemawiał do mieszkańców Niniwy ustami proroka Pan, o którym Psalmista mówi, Ŝe „wskazuje drogę grzesznikom”
(Ps 25, 8). Słowa Jonasza osiągnęły skutek: „odwrócili się od swojego złego postępowania” (Jon
3, 10) I dlatego Pan nie zesłał zapowiedzianej
kary. Nawrócenie głosił takŜe Jezus Chrystus:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo BoŜe.
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,
15). W pierwszym i drugim przypadku nawrócenie oznacza oddalenie się od zła, od grzechu. W
pierwszym przypadku – w Księdze Jonasza –
oddalenie się od zła zostaje podyktowane przez
strach przed karą. Jezus Chrystus natomiast
wzywa do nawrócenia ze względu na bliskość
Boga i Jego Królestwa. Nawrócenie jest kluczowym momentem w Ŝyciu wewnętrznym kaŜdego
człowieka, w Ŝyciu religijno – moralnym. Ma
ono wieloraki charakter i dokonuje się w róŜnych

okresach Ŝycia. Mówimy o nawróceniu, kiedy
jest ono zasadniczym przełomem, który decyduje
o zmianie kierunku Ŝycia i postępowania. Ale są
takie nawrócenia codzienne, które zewnętrznie są
prawie niezauwaŜalne i odnoszą się do problemów pozornie małych, a jednak waŜnych dla
rozwoju duszy ludzkiej. Mówi się takŜe o nawróceniu pierwszym i drugim, a niekiedy takŜe o
trzecim. Pierwsze oznacza oddalenie się od grzechów cięŜkich, które są przeszkodą dla Ŝycia
nadprzyrodzonego. Kolejne nawrócenia odnoszą
się do dalszych etapów na drodze oddalania się
od zła i zbliŜania się do Boga. Do tego tematu
trzeba odnieść takŜe słowa psalmu responsoryjnego: „Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie
wspominaj grzechów mej młodości, pamiętaj o
mnie w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie” (Ps 25, 6 – 7). Nawrócenie
pozostaje w ścisłym i organicznym związku z
miłosierdziem BoŜym. [...] Myślę, Ŝe kaŜdy znajduje się w momencie nawrócenia, które jest znane tylko jemu i samemu Bogu. MoŜe ktoś jest
jeszcze bardzo daleko od Boga z powodu swoich
grzechów?...
św. Jan Paweł II, 1982 r.
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Poniedziałek – 22 stycznia 2018
Mk 3,22-30
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † brata Jarogniewa Wojackiego i całe †† pokrewieństwo
2. Za † kuzynkę Lidię Kirsch i jej †† rodziców
Za †† dziadków Hildegardę i Herberta Czorny, Walerię i Józefa Czermak
900
1800
Za † mamę Annę Bach w 4. rocznicę śmierci i † ojca Jana Bach
Wtorek – 23 stycznia 2018
Mk 3,31-35
630 1. Za † Kazimierza Bochenek (od rodziny Pławeckich)
2. Za † Stanisława Jarno (od mieszkańców Pomnikowej 26)
3. Za † Szymona Bigosa
800 W języku niemieckim: Za † Ŝonę Hildegardę Szmit, †† rodziców z obu stron, dziadków i
dusze w czyśćcu cierpiące
1800 Za † Michalinę Płoską w 3. rocznicę śmierci
(do modlitwy wiernych – za † syna Zbigniewa, †† rodziców , brata Stanisława, ElŜbietę
Płoską, wszystkich †† z rodzin Płoska, Nowak i za dusze w czyśćcu cierpiące)
Środa – 24 stycznia 2018 – św. Franciszka Salezego, bpa i doktora K-ła
Mk 4,1-20
30
6 1. Za † Kazimierza Bochenek (od siostrzenicy Krystyny Plewnickiej)
2. W intencji męŜa i ojca Zbigniewa o poprawę zdrowia
900 Do Miłosierdzia BoŜego za †† Luigi Teodori i jego † Ŝonę Delia Fortini
1800 Za † Edeltraudę Kowol w 1. rocznicę śmierci, † Ottona Kowol w 17. rocznicę śmierci
Czwartek – 25 stycznia 2018 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła
Mk 16,15-18
630 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Bernarda Willman z okazji 50. rocznicy urodzin
2. Za † Kazimierza Bochenek (od Genowefy Janus z rodziną)
3. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 Za † Ditra Przybyłę
Piątek – 26 stycznia 2018 – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Łk 10,1-9
630 1. W dniu 60. r. urodzin Urszuli z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary w kończącej się
pracy zawodowej, z prośba o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę Matki BoŜej
2. Za †† dziadków z rodziny Chudoba, KręŜel, Cebo i Karbowniczek
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Kazimierza w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z
obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej jej rodziny
Sobota – 27 stycznia 2018
Mk 4,35-41
630 1. Za † Krystynę Stańdo w 1. rocznicę śmierci
2. Za † Kazimierza Bochenek (od Iwony i Marka Smoroń)
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Weroniki z okazji 70. rocznicy
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Za † męŜa Józefa Bednarskiego w 1. rocznicę śmierci
Wieczór Uwielbienia
1930
IV Niedziela Zwykła – 28 stycznia 2018
Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
700
Za †† rodziców Martę i Franciszka, siostrę ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa w 5. rocznicę śmierci
W intencji rocznych dzieci: Nadia Najwer, Maja Joanna Auguścik, Zofia Maria Sutowicz
1030
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Bronisławy z okazji 78. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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1500
Koronka, wspólne kolędowanie i spotkanie opłatkowe Apostolatu MB Pielgrzymującej
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † męŜa Krystiana Krautwurst w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron
Wieczór Filmowy - „Pilecki”
1900
W tym tygodniu modlimy się: o jedność chrześcijan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1630 na koncert kolęd w wykonaniu chóru kleryków WyŜszego
Seminarium Duchownego w Opolu. Nie będzie juŜ wieczornego naboŜeństwa. Dziękujemy
wszystkim, którzy zgłosili swoją gotowość ugoszczenia kleryków.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
W sobotę zapraszamy na godz. 1930 na kolejny Wieczór Uwielbienia.
W przyszłą niedzielę Apostolat Matki BoŜej Pielgrzymującej zaprasza wszystkich na godz. 1500
na Koronkę i kolędowanie. Po modlitwie spotkanie opłatkowe w domu katechetycznym.
RównieŜ w przyszłą niedzielę o 1900 w ramach Wieczoru Filmowego projekcja filmu „Pilecki”,
w którym syn Witolda Pileckiego opowiada o swoim ojcu – polskim bohaterze wojennym, który
dobrowolnie trafił do obozu w Auschwitz.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Za tydzień kończymy odwiedziny kolędowe. Istnieje moŜliwość zamówienia kolędy dodatkowej.
W przyszłą niedzielę w par. Matki BoŜej od godz. 1700 odbędzie się Kolędowanie dla Kamerunu. Wystąpią: schola Unisono, chór Bel Canto. Celem jest zbiórka na dalszą rozbudowę kompleksu edukacyjnego w Baffoussam w Kamerunie.
Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają dziewczęta od 16 roku Ŝycia na rekolekcje zimowe w
terminie 26-30 stycznia. Temat „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Zgłoszenia u S. Gabrieli
(32 415 50 51)
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”,
Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”
(od dziś w cenie 5 zł; dziś wydanie z płytą zespołu „Małe TGD”).
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:
+ Tadeusz Kardaczyński, lat 92, zam. na ul. Łąkowej (ostatnio w Kielcach) (pogrzeb wt,
23 I 2018 o 12.oo)
+ Dorota Musioł, lat 76,zam.na ul. Słowackiego 50 (pogrzeb wt, 23 I 2018 o 11.oo)
+ Henryk Wałach, lat 63, zam. na ul. Katowickiej 27
+ Anna Stochmiałek, lat 81, zam. na ul. Opawskiej 58
+ Jan Norek, lat 67, zam. na ul. Willowej 12,
+ Maria Chudyga, lat 65, zam. na ul. Polnej
+ Krystyna Andrejko, lat 61, zam. na ul. Pomnikowej 24
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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24 stycznia 2018 – środa
1 Polna 6
22 stycznia 2018
2 Polna 6a,6b
– poniedziałek
1 Pomnikowa 9-17 (nieparzyste) 3 Polna 8,10
4 Polna 3,7,7c,13-36
2 Pomnikowa 22

Kolęda

3 Pomnikowa 24 *
4 Pomnikowa 26
23 stycznia 2018 – wtorek
1 Skłodowskiej od 2
2 Skłodowskiej od 34
3 Skłodowskiej od 5
4 Skłodowskiej od 75,
KsięŜycowa, Lunonautów

25 stycznia 2018 – czwartek
1 Katowicka 1
2 Katowicka 3
3 Katowicka 5, 5a od dołu
4 Katowicka 5, 5a od góry
26 stycznia 2018 – piątek
1 Katowicka 7
2 Katowicka 9 *
3 Katowicka 11
4 Katowicka 13

27 stycznia 2018 – sobota
1 Katowicka 15 oraz 19
2 Katowicka 17-17a od dołu
3 Katowicka 17-17a od góry
4 Katowicka 21 oraz 25
28 stycznia 2018 – niedziela
1 Katowicka 23-23a od dołu
2 Katowicka 23-23a od góry
3 Katowicka 27
4 Kolęda dodatkowa
Kolęda w dni powszednie i niedziele
od godz. 15.00, w soboty od 10.00
* Ulice zaznaczone kursywą od
godziny 16.30

LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA POWSZECHNEJ
MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W ROKU 2018
(frament)
Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, który jest nam Drogą i Pojednaniem!
Jak co roku, od 18 stycznia, gromadzimy się razem na wspólnej modlitwie i prosimy Pana Kościoła o jedność wszystkich chrześcijan, by mógł się wypełnić testament Pana Jezusa: „Abyśmy stanowili
jedno” (por. J 17,21). Ta nasza modlitwa jest dziś szczególnie waŜna. Świat tak bardzo rozdarty wojnami, terroryzmem i prześladowaniami, które skutkują wygnaniem wielu ludzi z własnych domów i z
własnych ojczyzn, a nieraz śmiercią niewinnych, potrzebuje naszego wspólnego świadectwa wiary i
naszej solidarności, takŜe z ludźmi dobrej woli. Dlatego wspólnie błagajmy Boga o przezwycięŜenie
wszelkich form zniewolenia oraz podziałów i niezgody między nami.
Wdzięczność Bogu i moŜliwości wzajemnego ubogacenia
Jedynemu Bogu w Trójcy Osób dziękujemy za wiele dobrych myśli i owoców minionego roku,
naznaczonego obchodami 500-lecia Reformacji. Dziękujemy Bogu za budujące spotkania i wspólnie
zrealizowane projekty, pogłębiające naszą jedność w wierze i w działaniu. Dziękujemy za piękne
chwile wzajemnej wymiany darów duchowych w ramach ekumenicznych naboŜeństw i za owoce dialogów doktrynalnych, a takŜe za waŜne wydarzenia, jak choćby obrady w Kamieniu Śląskim Rzymskokatolicko-Luterańskiej Komisji do Dialogu Teologicznego, w lipcu minionego roku.
W listopadzie gościliśmy kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan. Podczas konferencji naukowej, w Kamieniu Śląskim i w Opolu, wyraził
uznanie dla ekumenicznej otwartości naszych diecezjalnych i akademickich środowisk, a równocześnie wezwał nas do podejmowania posługi na rzecz jedności w Chrystusowym Kościele i w świecie.
Mówił o potrzebie i moŜliwości wzajemnego ubogacania się dobrami duchowymi, poniewaŜ „Ŝaden z
Kościołów i nikt z chrześcijan nie jest ani tak bogaty, by nie potrzebował ubogacenia ze strony innych,
ani tak biedny, by nie mógł innych ubogacać”.
Myśl tę weźmy z sobą nie tylko na czas trwającego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, ale niech nas mobilizuje do ciągłego podejmowania modlitwy o jedność chrześcijan i do
udziału w ekumenicznych wydarzeniach. Jedno i drugie jest zawsze dobrą okazją do wzajemnego
ubogacania się duchowymi darami. cdn
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.

