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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” 
 

złowiek potrzebuje silniejszego lekarstwa na 
cięŜsze choroby, na wzajemne zabójstwa, 

cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa, na grzechy prze-
ciw naturze i – co jest ostatnią i pierwszą nieprawo-
ścią – na bałwochwalstwa i przeniesienie czci ze 
Stwórcy na stworzenie. PoniewaŜ te nieprawości 
wymagały większej pomocy, otrzymały ją. A było 
nią samo Słowo Boga, przedwieczne, niewidzialne, 
nieuchwytne, bezcielesne, początek z początku, 
światłość ze światłości, źródło Ŝycia i nieśmiertel-
ności, odbicie piękności pierwowzoru, nienaruszal-
na pieczęć, niezmieniony obraz, granica i myśl 
Ojca. Ono idzie do własnego obrazu, przyjmuje 
ciało z powodu ciała, dla mojej duszy łączy się z 
myślącą duszą, aby podobnym oczyścić podobne i 
staje się w pełni człowiekiem, nie mając jednak 
grzechu. Narodził się z Dziewicy, oczyszczonej 
najpierw przez Ducha Świętego na duszy i ciele – 
jak bowiem z jednej strony trzeba było, by zostało 

uczczone narodzenie, tak z drugiej strony trzeba 
było, by wywyŜszone zostało dziewictwo – a wy-
stąpił jako Bóg z tym, co przybrał na siebie jako 
jedność złoŜoną z dwóch przeciwieństw, ciała i 
ducha, z których jedno ubóstwiło, a drugie zostało 
ubóstwione. CóŜ to za nowe zjednoczenie! Co za 
przedziwne połączenie! Ten, który jest, poczyna 
istnieć; Stwórca staje się stworzony; niepojęte 
zostaje ujęte myślącą duszą, mieszczącą się po-
środku między bóstwem a przyziemnym ciałem. 
Wzbogacający drugich staje się Ŝebrakiem, gdyŜ 
bierze na siebie Ŝebractwo mojego ciała, abym ja 
wzbogacił się Jego boskością. Ten, który ma pełnię 
wszystkiego, zostaje ogołocony, gdyŜ na krótki 
czas pozbywa się swojej chwały, abym ja miał 
udział w Jego pełności. Co to za bogactwo dobroci! 
CóŜ za misterium, które mnie dotyczy! 
 

św. Grzegorz z Nazjanzu (zm. 390 r.) 
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Poniedziałek – 5 stycznia 2015        J 1,43-51 
   630 1. Za † mamę Helenę Konieczny w 6. rocznicę śmierci, † tatę Arnolda, †† dziadków, pokrewień-

stwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Trompeta w 1. rocznicę śmierci, † syna Arnolda Trompeta 
   700   W intencji Erwina i Ryszarda z okazji urodzin, o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej 

rodzinie 
 1800   Za † Annę Orłowską (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 83) 
Wtorek – 6 stycznia 2015 – Objawienie Pańskie   Iz 60,1-6; Ef 3,2-3; Mt 2,1-12 
   700   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
   900   Za † męŜa i ojca Eugeniusza w 3. rocznicę śmierci oraz syna Mirosława i za dusze w czyśćcu 

cierpiące 
 1030   Do BoŜej Opatrzności z okazji 82. rocznicy urodzin Janiny z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i dalsza opiekę dla całej rodziny 
 1200   W intencji Parafian 
 1400   Początek Orszaku Trzech Króli (w pobliŜu kościoła św. Mikołaja) 
 1800   Do BoŜej Opatrzności z okazji 80. rocznicy urodzin Krystyny Rychlik z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
Środa – 7 stycznia 2015        Mt 4,12-17.23-25 
   630   Za † Janinę Rolnik (od chrześniaka Sławka z rodziną) 
   700 1. Za † syna Sebastiana Butelo w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 
   2. Za † Michała Szepelawy (od współpracowników) 
 1800   Za † męŜa Jana Łasiuk w 1. rocznicę śmierci, za †† rodziców z obu stron, rodzeństwo i za 

dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 8 stycznia 2015       Mk 6,34-44 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Piotra Pinkowicza z okazji 60. rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   2. Za † Jana śurek (od siostry Aliny z Polanki Wielkiej z rodziną) 
   700   Z okazji 42. urodzin Iwety z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie i BoŜe błogosła-

wieństwo w dalszym Ŝyciu 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Kamili z okazji 15. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas 
nauki i w dalszym Ŝyciu 

Piątek – 9 stycznia 2015         Mk 6,45-52 
   630 1. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Jana śurek (od siostrzeńca Tomasza Jureckiego z rodziną) 
   900   Za †† Bronisławę i Stanisława Juruś 
 1800   Za † Marcina w 3. rocznicę śmierci 
Sobota – 10 stycznia 2015        Łk 4,14-22 
   630   W intencji Parafian 
   700   W intencji ElŜbiety z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. W intencji Danuty i Mirosława Polak z okazji 30. rocznicy ślubu z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata 
   2. W 80. rocznicę urodzin Emmy Olszowy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
Niedziela – 11 stycznia 2015 – Chrzest Pański  Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6-11 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w 

rodzinie z okazji 50. rocznicy urodzin 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
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 1030   Z okazji 35. rocznicy ślubu Wiesławy i Andrzeja, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 

na dalsze lata Ŝycia 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefy z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † matkę Władysławę Sowa w 6. rocznicę śmierci, †† ojca Edwarda, brata Stanisława, te-

ściów Janinę i Zygmunta oraz dziadków z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w Nowym Roku 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1600 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1630 na 
„nieszpory kolędowe” w wykonaniu orkiestry RAFAKO . 

• We wtorek 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt, w 
którym wspominamy te wydarzenia, które pozwalają nam odkryć w Jezusie zbawiciela świata; pokłon 
trzech mędrców, chrzest Chrystusa i pierwszy cud w Kanie. porządek Mszy Świętych jak w niedzielę. 

• Tego dnia zapraszamy do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli , który odbywa się w wielu miastach w 
Polsce. Początek Marszu o 1400 przy rondzie przy kościele św. Mikołaja. Orszak przejdzie na Rynek. 

• Z racji kolędy spowiedź będzie zasadniczo przed Mszą Świętą wieczorną (ewentualnie po Mszy). 
Porządek poranny bez zmian. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 
uroczystości Objawienia Pańskiego na misje. 

• W przyszłą niedzielę gościć będziemy O. Jerzego Zielińskiego, kapucyna ze Starokonstantynowa z 
Ukrainy. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� Zofia Janiec, lat 64, zam. na ul. Długiej (poprzednio Słowackiego) 
� Jadwiga Przybyła, lat 66, zam. na ul. Kossaka 43 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie 

Podsumowanie roku 2014 
Jak zawsze, tak i przy końcu roku 2014 pragniemy dokonać podsumowania minionego czasu. Chciejmy w 
tym dostrzec przede wszystkim BoŜe działanie. Wtedy będziemy mogli nazwać miniony rok Anno Domini 
– Rokiem Pańskim. 
Rok 2014 minął pod znakiem Roku Rodziny. Pewną nowością były takŜe comiesięczne Wieczory Uwiel-
bienia. Z waŜnych wydarzeń w skali całego Kościoła oraz naszej diecezji naleŜy wymienić kanonizację 
bł. Jana Pawła II i bł Jana XXIII  (27 kwietnia) oraz konsekrację biskupia ks. Rudolfa Pierskały (11 
stycznia). Z wydarzeń parafialnych zauwaŜmy święcenia kapłańskie, gdzie jeden z neoprezbiterów, ks. 
Paweł Czernichowski posługuje w naszej parafii (w miejsce ks. Mariusza Ołdaka), a takŜe fakt posłania z 
naszej parafii świeckiej misjonarki Joanny Łupickiej do pracy na misjach w Peru. Ze spraw material-
nych zauwaŜmy odnowienie organów z ich ponownym poświęceniem 21 października. Przy tej okazji 
wydano kronik ę naszej parafii autorstwa pierwszego proboszcza ks. Jana Posta („Nieznane zapiski”). 
Końcówka roku przebiegała takŜe pod znakiem obecności KrzyŜa Światowych Dni MłodzieŜy i ikony 
Matki BoŜej. 
A teraz dane liczbowe na przestrzeni 10 ostatnich lat 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Chrzty * 86 78 85 109 90 103 109 81 89 83 95 
Śluby 42 34 35 29 42 47 40 34 40 52 38 

Pogrzeby 118 109 100 99 95 110 97 91 80 81 81 
I Komunia 89 93 89 93 93 96 121 brak 120 107 142 

Bierzmo-wanie 86 91 85 101 105 116 103 129 146 156 149 
Odwiedziny cho-

rych ** 
ok 
510 

ok 
650 

 
 550 510 380 360 370 350 300 

Komunie Sw. w tys. 149 170  166  160 150 145 150 150 150 
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Wśród chrztów był jeden chrzest osoby dorosłej i jedno nieco starsze dziecko. Dane dotyczące Odwiedzin 
chorych dotyczą takŜe namaszczenia chorych udzielanego przy okazji np. dnia chorych. 
Poparzmy teraz jak ma się ilość chrztów i pogrzebów w naszej parafii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drugie porównanie to ilość I Komunii Świętych i bierzmowań: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby naleŜycie zinterpretować te dane 
trzeba takŜe zauwaŜyć, Ŝe cała parafia 
znacząco się zmniejszyła na przestrzeni 
minionych 10 lat. Podczas gdy w roku 
2004 było nas 13938 (to dane z Urzędu 
Skarbowego), to na początku 2014 roku 
11933. Ubyło nas zatem o 2000 osób. 
W ostatnich 2 latach ta tendencja zosta-
ła zahamowana. Cieszy wzrost chrztów, 
a przede wszystkim ilość ślubów. Pozy-
tywne są takŜe proporcje wśród rodzin 
proszących o sakrament chrztu. Ukazuje 
to wykres. Procentowo wzrosła ilość 
małŜeństw sakramentalnych. MoŜemy 
zatem nazwać miniony rok Rokiem 
Pańskim.                             cdn 

Rzymskokatolicka Pa rafia 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. 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku  
      w godz. 1600 – 1800; Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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