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III Niedziela zwykła 
Z księgi proroka Izajasza (8,23-9,3) 
 
„W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę 
Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą 
przez Jordan, krainę pogańską.  
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad miesz-
kańcami kraju mroków zabłysło światło. PomnoŜyłeś radość, zwięk-
szyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we Ŝniwa, 
jak się weselą przy podziale łupu.  
Bo złamałeś jego cięŜkie jarzmo i drąŜek na jego ramieniu, pręt jego ciemięŜcy Jak w dniu poraŜki 
Madianitów.” 
 

W roku 734 najechał na Palestynę wódz asy-
ryjski Tiglat III Pilesar. Wcześniej podbił on 
okoliczne kraje: Babilonię, Syrię, obecną Armie-
nię. Izrael był w tym czasie po-
dzielony na dwie części. Szcze-
gólnie ucierpiało królestwo pół-
nocnoizraelskie. Mieszkańcy 
Galilei zostali uprowadzeni do 
niewoli. W tych trudnych cza-
sach Izajasz przypomina roda-
kom obraz wspaniałej przyszło-
ści. Nadejdzie dzień, który przy-
niesie wolność i pokój. Radość 
tego dnia ukazuje Izajasz za 
pomocą metafor: będzie podobna 
do radości Ŝniwiarzy, do radości 
z podziału łupów, jak w dzień 
zwycięstwa nad Madianitami. To 
koczownicze plemię nękało 
tereny Izraelskie. W 1100 roku zostali doszczęt-
nie pokonani przez wodza Izraelskiego Gedeona. 
Izajasz przypomina tę dawną radość ze zwycię-
stwa i rodzi nadzieję, Ŝe podobna radość powtó-
rzy się. Jej sprawcą będzie Mesjasz. 

Taki jest kontekst historyczny czytanego dzi-
siaj proroctwa Izajasza. Bóg w trudnych czasach 
przypomina dobre czasy. Rodzi w ten sposób 
nadzieję, Ŝe po nocy nastanie dzień, po burzy 

słońce. To nie tylko psychologiczne oddziaływa-
nie. To nie tylko ludzka pociecha. Warto mieć w 
pamięci dobre dni, w których widoczne było 

działanie Ŝyjącego Boga. W chwi-
lach trudnych takie wspomnienie 
pozwala pielęgnować i rodzić 
wiarę, Ŝe niezmienny Bóg jest i 
czuwa. Nie oznacza to oczywiście, 
Ŝe musi rozwiązać natychmiast 
kaŜdą naszą trudną sytuację. Tego 
nigdy Bóg nie obiecywał. To bę-
dzie dopiero rzeczywistość nieba. 
To dopiero przed nami. Nam, póki 
co, trzeba wiernie przechodzić 
trudniejsze chwile. Nie łudźmy 
się! Nie omijały one ludzi wielkich 
i świętych. CzyŜ św. Jan od Krzy-
Ŝa nie miał ciemnych nocy? Czy 
bł. Matka Teresa nie przeŜywała 

głębokich wątpliwości i niepewności? Podob-
nych chwil moŜna doszukać się w kaŜdym świę-
tym Ŝyciorysie. Święty Ignacy polecał, aby w 
chwilach trudnych nie podejmować Ŝadnych 
radykalnych decyzji, nie zmieniać wcześniej 
podjętego kierunku. To właśnie dlatego warto 
mieć w pamięci „wielkie dzieła BoŜe”, które 
dokonały się w kiedyś naszym Ŝyciu. Pozwalają 
one przejść „ciemną dolinę”.

 ChociaŜbym chodził 
ciemną doliną, zła się 

nie ulęknę, bo Ty jesteś 
ze mną. Twój kij i Twoja 

laska są tym, co mnie 
pociesza. Stół dla mnie 
zastawiasz wobec mych 
przeciwników; namasz-
czasz mi głowę olejkiem; 
mój kielich jest przeobfi-

ty.Tak, dobroć i łaska 
pójdą w ślad za mną … 

                Psalm 23 
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III Niedziela zwykła – 23 stycznia 2011            Iz 8,23-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
   700    Dziękczynna do BoŜej Opatrzności w intencji Pauliny z okazji 90. rocznicy urodzin o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Zygmunta w 50. rocznicę urodzin, syna Tomasza w 18. rocznicę urodzin, Ŝony 

Haliny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-
wieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1030    Za † Stanisławę Zapotoczną w dniu urodzin 
 1200   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdro-

wie dla Edyty i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Romana Chęć 
Poniedziałek – 24 stycznia 2011 – św. Franciszka Salezego, bpa i doktora K-ła    Mk 3,22-30 
   630     O łaskę wiary w intencji syna 
 1800      Za †† Natalię Kozicką, Franciszka Kozickiego, Agatę Siechniewicz i zmarłych z pokre-

wieństwa oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
Wtorek – 25 stycznia 2011 – Nawrócenie św. Pawła apostoła   Mk 16,15-18 
   630     Za † Antoniego Ściborskiego w rocznicę urodzin 
 1800      Za † męŜa Franciszka Kuriata i wszystkich zmarłych z pokrewieństwa 
Środa – 26 stycznia 2011 – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów   Łk 10,1-9 
   630     Za †† rodziców Konowskich i Nowosielskich oraz Janinę i Bolesława 
 1800      Za †† matkę Teresę w rocznicę śmierci, ojca Pawła, zmarłe pokrewieństwo 
Czwartek – 27 stycznia 2011 – bł. Jerzego Matulewicza, bpa   Mk 4,21-25 
   630     Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek 
 1800      Za †† brata Piotra, bratową ElŜbietę, wujostwo Gotzman i wszystkich †† z rodziny 
Piątek – 28 stycznia 2011 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i doktora K-ła  Mk 4,26-34 
   630     Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Joanny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dary Ducha Świętego i o zdrowie 
 1800      Z okazji 18. rocznicy urodzin Justyny z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i świa-

tło Ducha Świętego na dalsze lata nauki 
Sobota – 29 stycznia 2011        Mk 4,35-41 
   630     Za †† rodziców Martę i Franciszka, siostrę ElŜbietę i †† z rodziny 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Opatrzności BoŜej w intencji Marii z okazji 60. rocznicy uro-

dzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie dla całej rodziny Suchanek 

   2. Za †† rodziców Maksymiliana i Mariannę, braci Mieczysława i Seweryna, syna Ryszarda 
o Ŝycie wieczne 

 1900   Czuwanie dla dorosłych – Duchowe przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II 
      Konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi 
IV Niedziela zwykła – 30 stycznia 2011    So 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12 
   700    Za † męŜa i ojca Pawła w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Z okazji 80. rocznicy urodzin Tadeusza Drygalskiego z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Oskar Nowakowski, Iza Margyciok , Jakub Król , Milena 

Zacharko, Szymon Majewski, Michalina Socha 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Iwony i Rafała w 10. rocznicę ślubu z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
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 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Marii i Jana z okazji 35. rocznicy ślubu 
W tym tygodniu modlimy się: o zgodę i jedność w chrześcijańskich rodzinach 
 

• Dzisiaj gościmy w naszej parafii O. Piotra Kurkiewicza, kapucyna, który od 18 lat pracuje 
na Ukrainie w Krasiłowie. Prowadzi tam Szkołę Ewangelizacji oraz dwa ośrodki dla osób uza-
leŜnionych. Po Mszach Świętych będzie moŜna wspomóc dzieła prowadzone przez Ojców Kapu-
cynów. 

• Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• Przypominamy, Ŝe w tym tygodniu nie będzie Mszy Świętej o 700. 
• W poniedziałek, 24 stycznia o godzinie 1900 w domu parafialnym w naszej parafii odbędzie się 

pierwsze spotkanie grupy wsparcia. Jest to grupa dla dorosłych dzieci z rodzin, w których bory-
kały się one z rozwodem, alkoholizmem, narkomanią, przemocą czy innymi formami destrukcyj-
nych działań własnych rodziców, czy osób najbliŜszych. BliŜsze szczegóły znajdują się na plaka-
cie na tablicy ogłoszeń. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. Tego dnia przypada święto Nawrócenia św. 
Pawła. 

• Dzieci z grupy Śpiewająca Miska Reksia zapraszamy na spotkania od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 1000 do 1200. 

• W sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• RównieŜ w sobotę po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na czuwanie dla dorosłych. Chcemy 

w ten sposób przygotować się do beatyfikacji Sługi BoŜego Jana Pawła II. Po Mszy Świętej kon-
ferencja, Adoracja i okazja do spowiedzi. 

• Przypominamy o pielgrzymce do Rzymu na beatyfikację 1 maja. Szczegółowy plan pielgrzym-
ki w gazetce. Zapisy w kancelarii. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• 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: 
� Stanisława Storka, lat 85, zam. na ul. Pomnikowej  
� Jan Martynus , lat 64, zam. na ul. Katowickiej 19 
� Henryk Piekarski, lat 65, zam. na ul. Waryńskiego 20b 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
Warto przeczytać 

W osiemnastu rozdziałach ksiąŜki podzielonej na trzy części: „Znaki czasu”, „Pontyfikat”, „Do-
kąd zmierzamy” Benedykt XVI odpowiada w sposób osobisty i bezpośrednio na najistotniejsze pytania 

dotyczące Boga, Kościoła i świata. W rozmowie nie ma tematów 
tabu. PapieŜ nie uchyla się od odpowiedzi na pytania dotyczące 
skandali związanych z molestowaniem nieletnich przez osoby du-
chowne, ludzkiej seksualności, zaniedbań, błędów i grzechów Ko-
ścioła, kryzysu wiary i społeczeństwa, światowego kryzysu finan-
sowego. 

Na krótko od daty premiery 23 listopada 2010 r. „Światłość 
świata” stała się światowym bestsellerem.  

Peter Seelwald (rocznik 1954), był redaktorem i publicystą w 
niemieckich tygodnikach „Der Spiegel”, „Stern” oraz w magazynie 
dziennika „Süddeutsche Zeitung”. Obecnie jest niezaleŜnym publi-
cystą, mieszka w Monachium. Jest autorem kilku ksiąŜek o kardy-
nale Josephie Ratzingerze, m.in. wywiadu-rzeki „Sól ziemi” - na 
temat chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego u progu XXI wieku 
oraz „Bóg i świat”.  

źródło: KAI
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PIELGRZYMKA  
NA BEATYFIKACJ Ę  

SŁUGI BOśEGO OJCA ŚW. 
JANA PAWŁA II 

DO RZYMU  
RAMOWY PROGRM: 

1 dzień, 29 kwietnia: Wyjazd z Polski 
Wyjazd w kierunku do Włoch przez Czechy i Austrię. 
 
2 dzień, 30 kwietnia: Rzym  
Bazylika i plac Św. Piotra, Bazylika św. Jana na Lateranie, Bapty-
sterium i Święte Schody, Bazylika Santa Maria Maggiore. Zabyt-
ki historyczne: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Pomnik 
Ojczyzny przy Placu Weneckim, Panteon. Plac Hiszpański ze 

słynnymi schodami, Panorama Rzymu ze schodów kościoła św. Trójcy, Plac Navona z fontanną Qu-
atro Fiumi. Przejazd na nocleg. 
 
3 dzień, 1 maja: Rzym 
Udział w Mszy Świętej Beatyfikacyjnej papieŜa Jana Pawła II. 
Po południu spacer po Rzymie. Przejazd na nocleg. 
 
4 dzień, 2 maja: Rzym 
Wyjazd w kierunku Polski i w miarę moŜliwości postój w jednym z sanktuariów we Włoszech. 
 
5 dzień, 3 maja: Rzym 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
 

Świadczenia: przejazd komfor-
towym autokarem, 2 noclegi w 
hotelu **/*** w pokojach 2,3,4 
osobowych z łazienkami w 
Rzymie bądź w okolicach, 2 
śniadania, ubezpieczenie KL  
i NNW, przewodnik i sprzęt 
nagłaśniający. 

 

Zapisy: Parafia NSPJ Racibórz, 
ks. Wojciech Czekała tel. 

603801374;  
Cena: 890 zł + 50 euro 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspj.raciborz.com.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ@raciborz.com.pl 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i 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):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy : piątki 1700 – 1900  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


