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II Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Jana (2, 1 – 12) 
 
„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka 
Jezusa. Zaproszono na to wesele takŜe Jezusa i Jego uczniów. A 
kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają juŜ 
wina. Jezus Jej odpowiedział: CzyŜ to moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? CzyŜ jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka 
Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do Ŝydow-
skich oczyszczeń, z których kaŜda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie 
stągwie wodą! I napełnili je aŜ po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście sta-
roście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie 
wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młode-
go i powiedział do niego: KaŜdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 
Ty zachowałeś dobre wino aŜ do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. 
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i ucznio-
wie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.” 
 

y, który swoją potęgą zmieniłeś wodę w 
wino, zmień dzięki Bogurodzicy w radość 

utrapienie pochodzące z moich grzechów, Chry-
ste BoŜe, który wszystko uczyniłeś z mądrością. 
Trzeba nam teraz opowiedzieć pierwszy cud 
dokonany w Kanie przez Tego, który dawniej 
ukazał Egipcjanom i śydom moc swoich cudów. 
Wtedy bowiem cudownie przemienił w krew 
naturę wód, uderzył Egipcjan gniewem dziesięciu 
plag, morze uczynił dla śydów ścieŜką, tak Ŝe 
mogli je szybko jak po suchym lądzie przebyć, na 
bezwodnej pustyni dał im wodę ze skały, a dzisiaj 
na godach weselnych znowu zmienił jej naturę 
Ten, który wszystko uczynił z mądrością. Gdy 
Chrystus zmienił wodę w wino, cały lud się roz-
radował ciesząc się jego cudownym smakiem. 
Dziś do uczty w Kościele zasiadają wszyscy. Na 
niej przemienia się wino w Krew Chrystusa i 
pijemy ją ze świętą radością i sławimy wielkiego 
Oblubieńca, bo On, Oblubieniec prawdziwy, 
pochodzi z Maryi. Przedwieczne Słowo z Maryi 
wzięło postać sługi, który wszystko uczynił z 

mądrością. Święty i najwyŜszy Zbawco wszyst-
kich, zachowaj bez zmiany wino, które w nas jest, 
bo Ty wszystkim rządzisz. Lecz ratuj nas, Naj-
wyŜszy, za sprawą modlitw świętej Bogarodzicy 
Dziewicy, od jęku cierpienia Twojego sądu: Ty 
jesteś bowiem Bogiem miłosiernym, Ty wszystko 
uczyniłeś z mądrością. 

św. Roman Pieśniarz (VI w.) 
 

ina – mówi – nie mają”. A Jezus: „CóŜ 
Mnie i tobie Niewiasto? Jeszcze nie nade-

szła moja godzina”. Ponad godność Matki posta-
wił tu swoje bóstwo. Nie wyparł się jednak swoje 
Matki, nie zaprzeczył, Ŝe narodził się z ciała, lecz 
majestatowi swemu poddał swoją Rodzicielkę. I 
dlatego mówi: „Co Mnie i tobie, Niewiasto? Jesz-
cze nie nadeszła moja godzina”. W cudzie prze-
powiada boskość wyŜej postawioną niŜ macie-
rzyństwo, w godzinie śmierci natomiast oznajmia 
to, co z Nią ma wspólnego. 

Quodvultdeus (V w.) 

T 
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Poniedziałek – 18 stycznia 2016        Mk 2,18-22 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Winfryda w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, 

dziadków, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do BoŜej Opatrzności i Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie dla dzieci i wnuków 
   900   W intencji członków Ruchu Szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki 

BoŜej Trzykroć Przedziwnej 
 1800   Za † brata Dariusza w 15. rocznicę śmierci, † mamę Helenę w 2. rocznicę śmierci oraz za 

wszystkich †† z rodziny 
Wtorek – 19 stycznia 2016 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa  Mk 2,23-28 
   630 1. Za †† rodziców Czesławę i Henryka, brata Mariana, bratową Jolantę, †† z rodziny i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Józefa Pietras oraz za † Helenę Pietras i †† z rodziny 
   3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo, światło 

Ducha Świętego na egzaminach dla Patryka z okazji 20. rocznicy urodzin, a takŜe dla jego 
mamy Anny 

   800   W języku niemieckim: w intencji Parafian 
 1800   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i BoŜą opiekę 

dla Ditra z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo BoŜe w rodzinie 
Środa – 20 stycznia 2016        Mk 3,1-6 
   630 1. Za † matkę Bronisławę Łahoda w 1. rocznicę śmierci oraz za †† dziadków z obu stron 
   2. Za †† Genowefę i Józefa, †† z rodzin Zapart, Pałka, Urban i Stryjewski oraz za dusze w czyść-

cu cierpiące 
   900   Za † Marię Grech, †† z rodziny Grech i Strzelczyk 
 1800   W intencji Ojczyzny 
Czwartek – 21 stycznia 2016 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy   Mk 3,7-12 
   630 1. Za † Emilię Kurchan 
   2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-

Ŝej, zdrowie dla Małgorzaty z okazji urodzin i imienin, a takŜe dla jej męŜa Łukasza i dzieci 
Karoliny i Jakuba 

   3. wolna intencja 
 1630   Kolędowanie dla dzieci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800   Za † Ottona Kowol w 15. rocznicę śmierci a takŜe o zdrowie dla Edeltraudy 
Piątek – 22 stycznia 2016        Mk 3,13-19 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† dziadków z rodziny KręŜel, Chudoba, Cebo i Karbowniczek 
   2. wolna intencja 
   900   Za † Michalinę Płoską w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny 
 1800   Za † mamę Annę Bach, † Jana Bach 
Sobota – 23 stycznia 2016        Mk 3,20-21 
   630 1. Do Ducha Świętego w 10. rocznicę urodzin Darii oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla 

Ady, Agnieszki, Ryszarda 
   2. Za † syna i brata Eugeniusza Ziemniak w 30. dzień po śmierci 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † Ŝonę Barbarę Rudzką w 2. rocznicę śmierci 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego w rocznicę śmierci Antoniego Serafin i Józefa Morawskiego oraz za 

†† z ich rodzin 
III Niedziela Zwykła  – 24 stycznia 2016   Ne 8,1-4.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4;4,14-21 
   700   Do Opatrzności BoŜej w intencji ElŜbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
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   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Z okazji 30. rocznicy urodzin Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę 

wiary i BoŜą opiekę 
 1030   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Klemensa Czarneccy i † brata Adama Czar-

necky 
 1200   Dziękczynna w intencji Jerzego z okazji 80. rocznicy urodzin o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

i zdrowie 
 1600   Jubileuszowy, XXV Koncert Kolęd i Pastorałek 
 1800   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
 

• Dzisiaj o 1400 Msza Święta w rycie nadzwy-
czajnym, o 1545 RóŜaniec Fatimski, a ponad-
to zapraszamy na godz. 1730 na nieszpory nie-
dzielne. 

• Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy Tydzień 
Modlitw o jedność chrześcijan. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 
próba scholi. 

• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu 
Seniora. 

• Kolędowanie dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• W sobotę o 1700 w domu katechetycznym spotkanie Net for God organizowane przez wspólnotę 

„Nowa Droga”. W ramach spotkania półgodzinny film i modlitwa. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1600 odbędzie się jubileuszowy, XXV Koncert Kol ęd i Pastorałem w 

wykonaniu chórów. Zapraszamy do licznego udziału. 
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 
• 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: 
� Eleonora Palowska, lat 86, zam. na ul. Łąkowej 2 
� Aniela Waser, lat 94, zam. na ul. Eichendorffa 22 
� Jerzy Honysz, lat 69, zam. na ul. Pomnikowej 6 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 



4 Źródło - gazetka 

Dane statystyczne Kościoła w Polsce 
Od kilku lat swoje prace prowadzi Instytut Statystyki Kościoła w Polsce. Jego badania pozwalają prze-
śledzić zmiany zachodzące na przestrzeni lat. Na tym tle moŜna takŜe zobaczyć statystykę naszej parafii. 
Całościowe opracowanie jest dość szczegóło-
we. Przytoczmy dane dotyczące Diecezji 
Opolskiej za 2014 rok. Mamy 367 parafii 
diecezjalnym oraz 13 parafii zakonnych. Licz-
bę mieszkańców szacuje się na niecałe 
888.000. W naszej diecezji mamy 5 biskupów 
(w tym 2 emerytowanych), 711 kapłanów, 135 
zakonników, 34 braci zakonnych, 671 sióstr 
oraz 71 alumnów. 
Warto zobaczyć jak kształtuje się ilość klery-
ków w porównaniu z ilością męŜczyzn w wie-
ku „kleryckim” czyli 20-24 lat. To oczywiście 
dane z całej Polski. Wśród diecezji od wielu 
lat dominuje diecezja Tarnowska (dla przykładu miała ona w 2014 r 1560 kapłanów i 210 kleryków). 
śycie religijne najłatwiej jest scharakteryzować poprzez ilość tzw. dominicantes (ilość osób uczestniczą-
cych w niedzielnej Mszy Świętej) oraz communicantes (ilość osób przystępujących do Komunii). Zmiany 
na przestrzeni lat 1980-2014 ilustruje wykres 5. Wniosek nasuwa się jeden: maleje ilość osób obecnych w 
kościele, ale za to wzrasta ich świadomość, o czym świadczy rosnące uczestnictwo w Komunii.           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.: 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. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;       Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


