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Święto Chrztu Pańskiego
Ewangelia według św. Marka (1, 6b – 11)
„Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie
Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w
Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę
zstępującego na siebie. A z 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. Chrzciciel nie wyraŜa zgody, Jezus
nastaje. „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie” (Mt 3,
14), mówi wtedy pochodnia do Słońca, głos do
Słowa, przyjaciel do Oblubieńca, największy spośród narodzonych z niewiast do Pierworodnego
wszelkiego stworzenia; ten, który poruszył się w
łonie matki, do Tego, który w łonie hołd odbierał;
poprzednik i mający poprzedzać do Tego, który się
ukazał i ma przyjść. „To ja potrzebuję chrztu od
Ciebie”: dodaj – i za Ciebie. Jasne bowiem dla
niego było, Ŝe męczeństwem będzie ochrzczony;
albo jak Piotr nie tylko nogi będzie miał umyte. Ale
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 potom-

ków, 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 r.)

ChociaŜ chrzest św. Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan poddał się mu dobrowolnie, aby
"wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15). Ten gest Jezusa jest przejawem Jego "ogołocenia"
(Flp 2, 7). Duch, który unosił się nad wodami pierwszego stworzenia, zstępuje wówczas na Chrystusa,
zapowiadając nowe stworzenie, a Ojciec ukazuje Jezusa jako swego "umiłowanego Syna".
Katechizm Kościoła Katolickiego 1224
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Poniedziałek – 12 stycznia 2015
Mk 1,14-20
630 1. Za † Konrada Cieślika w 19. rocznicę śmierci, †† Ŝonę Emmę, syna Tadeusza oraz rodziców z
obu stron
2. Za † babcię Stefanię Mizio, †† dziadka Mariana Mizio, syna Zbigniewa i wszystkich †† z
rodziny
Za † męŜa i ojca Aleksandra w kolejną rocznicę śmierci
700
1800
Za † Zygfryda Polaczek w 5. rocznicę śmierci
Wtorek – 13 stycznia 2015
Mk 1,21-28
630
Za †† Mariana Białdygę, brata Andrzeja, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Schwester Franziska
900
Za † Kazimierza Łomińskiego
1800 Za †† rodziców Barbarę i Marcina oraz †† braci Zbigniewa i Czesława Małanka
Środa – 14 stycznia 2015
Mk 1,29-39
630 1. Za † Janinę Rolnik (od cioci Ewy z rodziną)
2. Za † Jana śurek (od siostry Władysławy Jureckiej)
700
Za † ElŜbietę Gruszka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a)
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Tadeusza Kukuczka, Katarzynę Kukuczka, Stanisława Poznańskiego, Huberta Cyranek oraz za †† z rodzin z obu stron
Czwartek – 15 stycznia 2015
Mk 1,40-45
630 1. Za † męŜa Gintra w 33. rocznicę śmierci, za †† teściów i pokrewieństwo z obu stron
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Winfryda w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron,
dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † brata Romualda śebrowskiego w 38. rocznicę śmierci
1630
Kolędowanie dla dzieci
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Kurta Kreis (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10),
za † męŜa Józefa w 3. rocznicę śmierci, ojca Czesława w 32. rocznicę śmierci oraz †† teściów
i wszystkich z rodziny, za † męŜa Henryka Rusiewicza w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców,
rodzeństwo, teścia i szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Zbigniewa Głowacza w
28. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za † Janinę Rolnik (od współlokatorów z
ulicy Katowickiej 15), za † Danielę Maksymczak oraz Eugeniusza Oświęcimka i †† z obu
stron, za † Marka Maryszczaka (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36), za † Ewę Grygiel, za † matkę Helenę w rocznicę śmierci, † ojca Stanisława i †† z rodziny, do Miłosierdzia
BoŜego za † matkę Julię Zapotoczną w 6. rocznicę śmierci
Piątek – 16 stycznia 2015
Mk 2,1-12
630 1. W intencji rodziny Potysz o BoŜe błogosławieństwo
2. Za † Jana śurek (od brata Kazimierza z rodziną)
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Łucję Delong (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15)
1800
Za † ojca Edwarda Wieczorek w 5. rocznicę śmierci
1900
Msza Święta dla młodzieŜy i wolontariuszy Światowych Dni MłodzieŜy
Sobota – 17 stycznia 2015 – św. Antoniego, opata
Mk 2,13-17
630
Za † Teodora Zgolińskiego (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20)
700
Za † męŜa Ireneusza Borkowskiego w 6. rocznicę śmierci
1715
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim – Wieczorna Modlitwa Maariw
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Piotra Raczka w 1. rocznicę śmierci i †† z rodziny
2. Za † mamę Helenę w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
1930
Wieczór Uwielbienia
II Niedziela zwykła – 18 stycznia 2015
1 Sm 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; J 1,35-42
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
700
Za †† rodziców Potaczek i Strzałka, †† rodzeństwo z obu stron

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
30
8
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† rodziców Karola i Genowefę Śrutwa o spokój duszy
1030
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
1200
Z okazji 60.rocznicy urodzin ElŜbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Ŝonę Marię Cempel w 4. rocznicę śmierci oraz za †† matkę Annę, teściów Emilię i Huberta Krajczy oraz szwagra Henryka
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin odwiedzanych po kolędzie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra okres zwykły
w liturgii Kościoła. Tradycyjnie jednak pozostawiamy boŜonarodzeniowe dekoracje w kościołach.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
W czwartek o 1630 kolędowanie dla dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą zaśpiewać, zagrać
kolędy. MoŜna przynieść własne instrumenty.
W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ, a zwłaszcza liderów i wolontariuszy Światowych Dni MłodzieŜy zapraszamy na Mszę
Świętą w piątek o godz. 1900. Po Mszy spotkanie dla liderów.
W sobotę o 1930 kolejny Wieczór Uwielbienia. Wieczór poprowadzi zespół „Piąty wyraz”. Zachęcamy do udziału i zwrócenia uwagi na ten najbardziej bezinteresowny rodzaj modlitwy.
Od przyszłej niedzieli rozpocznie się Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan. W sobotę natomiast
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Z tej okazji zapraszamy na 1715 na wieczorną modlitwę Maariw prowadzoną przez członków Wspólnoty Judeomesjańskiej (katolików, chrześcijan pochodzenia
Ŝydowskiego).
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem moŜliwość wsparcia duszpasterstwa Ojców Kapucynów ze Starokonstantynowa.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy
kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, którzy przyjęli dzieci podczas Kolędowania Misyjnego dla Indii 3
stycznia 2015 r. Zebrano kwotę 1.280,00 zł.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
• ElŜbieta Gruszka, lat 73, zam. na ul. Katowickiej 17a
• Wanda Szewczyk, lat 66, zam. na ul. Katowickiej 15/8
• Wanda Tyburca, lat 76, zam. w Lekartowie
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W 2014 roku
w 15 krajach zginęło 26 pracowników duszpasterskich: księŜy diecezjalnych i zakonnych, braci i sióstr
zakonnych oraz świeckich, pochodzących łącznie z 14 państw. Jest to o 3 osoby więcej niŜ rok wcześniej
i najwięcej od 2009, gdy śmierć poniosło 37 ludzi Kościoła. Te i wiele innych danych przedstawiła tradycyjnie juŜ pod koniec minionego roku watykańska misyjna agencja prasowa FIDES, opierając się na
informacjach własnych i innych źródłach.
Wśród zamordowanych jest 17 kapłanów, w
tym 12 zakonnych i 5 zakonnych, 1 brat zakonny,
6 sióstr oraz po jednym seminarzyście i świeckim.
Od wielu lat na pierwszym miejscu tego niechlubnego wykazu znajduje się Ameryka – Północna i
Południowa, w której śmierć poniosła ponad połowa ogółu zabitych: 14, w tym 12 kapłanów,
następnie Afryka z 7 ofiarami przemocy, dalej
Azja i Oceania – po 2 osoby zabite i Europa – 1
ofiara przemocy.
Do tych liczb naleŜałoby dodać dalszych co
najmniej 18 osób – 4 księŜy, 1 siostrę zakonną i 13
współpracowników świeckich – którzy zmarli w
wyniku zaraŜenia się wirusem eboli w Liberii i
Sierra Leone, gdy opiekowali się osobami dotkniętymi tą chorobą. Warto przypomnieć, Ŝe w 2013
rozpoczęto proces beatyfikacyjny sześciu zakonnic
włoskich, które zmarły w Kongu (Kinszasa) w
1995, równieŜ opiekując się zaraŜonymi inną odmianą wirusa eboli.
Najwięcej ludzi Kościoła zginęło w ub. roku
w Meksyku – 5, następnie po 3 – w Wenezueli i
Burundi oraz po 2 w Stanach Zjednoczonych i w
Republice Środkowoafrykańskiej. Jedynym krajem
europejskim, w którym doszło do zabójstwa osoby
duchownej, były Włochy, gdzie 3 marca zginął ks.

Lazzaro Longobardi. Gdy chodzi o kraje pochodzenia ofiar, to na pierwszym miejscu znajdują się
Meksyk i Włochy, skąd wywodziło się 4 zabitych,
następnie USA – 3 oraz Kolumbia i RŚA – po 2.
Warto dodać, Ŝe w latach 1980-89 śmierć poniosło co najmniej 115 ludzi Kościoła, ale rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie
wyŜsza, gdyŜ nie prowadzono wówczas stałych
statystyk i śledzenia sytuacji. W następnej dekadzie (1990-2000) wskaźnik ten wzrósł juŜ do 604,
przy czym w samej tylko Rwandzie, gdy przez
kilka miesięcy 1994 toczyła się tam krwawa wojna
domowa, zginęło co najmniej 248 osób. A od 2001
do 2013 odnotowano 317 ofiar.
Wśród 921 zabitych (od 1990, ale bez minionego roku) jest 16 biskupów (w tym 1 kardynał –
Juan Posadas Ocampo, zastrzelony 24 maja 1993
na lotnisku w Guadalajarze [Meksyk]), 508 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 4 diakonów, 76
braci zakonnych, 182 siostry, 65 seminarzystów,
36 członków instytutów Ŝycia konsekrowanego, 27
świeckich, 3 katechistów i 4 świeckich wolontariuszy.
Źródło KAI

Diecezjalne Radio Doxa w swej bogatej ofercie zaprasza na "Wędrówki z Biblią w ręku". To cykliczna audycja, która przybliŜa słuchaczom miejsca znane z kart Pisma Świętego. W niedzielę, 18 stycznia
audycja m.in. o Górze Tabor. "Wędrówki z Biblią w ręku" w niedziele,
po 17-stej. Radia Doxa moŜna słuchać na 87,8 FM oraz w Internecie
na www.doxa.fm.

Niedziela po 2030
dziś o SDM
DMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi

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 od poniedziałku do czwartku
w godz. 1600 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

