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III Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (1,1-4; 4,14-21) 
 
„Wielu ju Ŝ starało się ułoŜyć opowiadanie o zdarzeniach, które 
się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od 
początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem 
więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci 
po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy 
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś 
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł równieŜ do Nazaretu, gdzie się wy-
chował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę 
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa 
na Mnie, poniewaŜ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 
Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 
Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.” 
 

astępnie „przybył do Nazaret, gdzie się wy-
chowywał i wszedłszy wedle swego zwyczaju 

do synagogi w dzień szabatu powstał aby czytać. I 
dano Mu księgę proroka Izajasza, i rozwinąwszy 
księgę znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch 
Pański nade mną i dlatego namaścił mnie” (Iz 
61,1). Nieprzypadkowo rozwinął księgę i odnalazł 
rozdział, w którym było zawarte proroctwo o Nim, 
ale stało się to za sprawą BoŜej Opatrzności. Napi-
sane jest bowiem: „Bez woli Ojca wróbel nie 
wpadnie w sieci” i „wszystkie włosy na głowie 
apostołów są policzone” (Łk 12,6n). Tak teŜ i tu: 
odnaleziono właśnie księgę Izajasza proroka, nie 
inne ale właśnie to czytanie, gdzie jest mowa o 
tajemnicy Chrystusa. „Duch Pański nade mną i 
dlatego namaścił mnie” – to Chrystus przypomina 
ten tekst – trudno więc przypuszczać, Ŝe przydarzy-
ło się to na skutek zachcianki czy przypadku, lecz 
opatrznościowo i za zrządzeniem BoŜym. Roz-
waŜmy więc to, co mówił prorok, a następnie to, co 
o sobie powiedział Jezus w synagodze. „Wysłał 
mnie – mówi głosić Dobrą Nowinę ubogim”. Ubo-
dzy to poganie. Nie posiadając ani Boga, ani Pra-

wa, ani proroctw, ani sprawiedliwości, ani innych 
cnót – właśnie oni byli ubogimi... „Głosić więź-
niom odpuszczenie”. Więźniami byliśmy my, któ-
rych tak długie lata trzymał szatan na uwięzi, mając 
nas jako więźniów i sobie poddanych. Przyszedł 
Jezus, aby „głosić więźniom odpuszczenie (grze-
chów) i ślepym, aby przejrzeli”. Ślepi widzą właśnie 
dzięki Jego mowom i dzięki przepowiadaniu Jego 
nauki... „Wyrwać uciśnionych na wolność”. Kto był 
tak udręczony i tak uciśniony jak człowiek, który 
został uwolniony i uzdrowiony przez Jezusa? „Zwia-
stować Pański rok łaski”. Według prostego zrozu-
mienia mówi, Ŝe Zbawiciel nauczał Ewangelię jeden 
rok w Galilei... A moŜe jakąś tajemnicę zwiastuje 
Boskie słowo przez głoszenie roku Pańskiego? W 
przyszłości bowiem nastąpią inne dni, nie takie. jakie 
teraz widzimy na świecie. Inne miesiące i inny po-
rządek kalend. Jak te są innymi, tak i nastąpi łaska-
wy rok Pański. A to wszystko jest zwiastowane, 
abyśmy po odzyskaniu wzroku, który zastąpi ślepo-
tę, po uwolnieniu z więzów, po uzdrowieniu z róŜ-
nych ran doszli do Pańskiego roku łaski. 

Orygenes (zm. w 254 r.)
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Poniedziałek – 25 stycznia 2016 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła   Mk 16,15-18 
   630 1. W intencji Parafian 
   2. wolna intencja 
   900   Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek 
 1800   Dziękczynna w intencji Aleksandra w 18. rocznicę urodzin o dalsze BoŜe błogosławieństwo, 

łaski i światło Ducha Świętego w nauce 
Wtorek – 26 stycznia 2016 – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa   Łk 10,1-9 
   630 1. W intencji Parafian 
   2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące  
   3. wolna intencja 
   800   W języku niemieckim: Za † Alfreda Tytko w rocznicę urodzin i †† z rodziny 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Stanisława Palczyńskiego w 3. rocznicę śmierci, † matkę 

Władysławę, †† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 27 stycznia 2016 – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa   Mk 4,1-20 
   630 1. Dziękczynna w intencji Jadwigi z okazji 75. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i BoŜe błogo-

sławieństwo 
   2. Za † Jana Luleczkę 
   900   Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla męŜa 

Tadeusza Drygalskiego w 85. rocznicę urodzin oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla ca-
łej rodziny 

 1800   W 90. rocznicę urodzin ElŜbiety Pielczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 

Czwartek – 28 stycznia 2016 – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i doktora K-ła  Mk 4,21-25 
   630 1. Za † Stanisławę Grzelak (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Ocickiej 1-3a) 
   2. W intencji Parafian 
   3. wolna intencja 
 1800   Za † męŜa i tatę Józefa Nowak 
 1900   Spotkanie i wykład p. Marii Krzemień: „Kochające Serce Boga Ojca, czyli jak doświadczyć 

uzdrowienia wewnętrznego” 
Piątek – 29 stycznia 2016        Mk 4,26-34 
   630   Za † Stefanię Nizio w rocznicę śmierci, †† dziadka Mariana Nizio i syna Zbigniewa, oraz za †† 

z rodziny 
   900   Za †† mamę Martę, ojca Franciszka, siostrę ElŜbietę i wnuka Rudolfa 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Lech w 3. rocznicę śmierci 
   2. Za † Izabelę Tomaszewską w podziękowaniu za dar Ŝycia, z prośbą o pokój wieczny 
Sobota – 30 stycznia 2016        Mk 4,35-41 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego, Teresę, Alfonsa i Ŝonę Joannę, 

szwagra Alojzego, Ryszarda, siostrę Joannę, Jolantę, dziadków z obu stron, †† z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące 

 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Teresę i Józefa Lech  
   2. Za † Henryka Fus w 4. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
   3. W intencji ElŜbiety z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1900   Wieczór Damsko-Męski – spotkanie z ks. Piotrem Morcińcem i wykład: „Szczęście w drodze, 

czyli o rodzinie pozytywnie”. 
IV Niedziela zwykła – 31 stycznia 2016      Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30 
   700   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Z okazji urodzin Sebastiana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1030   W intencji rocznych dzieci: Milena Osowska, Wanda Potaczek 
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 1200   Do BoŜej Opatrzności w 40. rocznicę ślubu Jana i Marii Iwanickich z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie w rodzinie 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Msza św. zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † Wojciecha Mendelskiego (od 

współlokatorów z ulicy Dworskiej 42), za † matkę Gertrudę Tajster, †† ojca Antoniego, szwa-
gra Janusza i †† z rodziny, za † Teofila Olszowy, do Miłosierdzia BoŜego za † Emę Blokesz w 
30. dzień po śmierci oraz † męŜa Herberta, †† rodziców i teściów, za † Stanisławę Grzelak, za 
† Dariusza Falkowskiego (w 30. dzień), za †† rodziców, teściów oraz krewnych z rodziny Ko-
nieczny i Joneczek, za † Martę Kuropatwa  (w 30. dzień), za † Emilię Polak (w 30. dzień), za 
† Mariana Wojtyla  w 1. rocznicę śmierci oraz za † Mariannę Wojtyla, za † Piotra Raczka w 2. 
rocznicę śmierci, †† rodziców i †† z pokrewieństwa, za † Marię Ochojski (w 30. dzień, od 
współlokatorów z ulicy Pomnikowej 8), za †† rodziców Julię i Stanisława Zapotocznych w 
rocznicę śmierci, za † ojca Emila Janik, †† z rodziny Kupczyk i Janik, za † Eleonorę Palow-
ską (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2), za † Jana Luleczkę (od przyjaciół), za † męŜa Kazimie-
rza Barcikowskiego i za †† z rodzin z obu stron,  

W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe 
 

• Dzisiaj zapraszamy wszystkich na koncert kolęd i pastorałek w ramach jubileuszowego XXV Spo-
tkania Chórów. Rozpoczęcie o godz. 1600. Nie będzie juŜ wieczornego naboŜeństwa. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• W czwartek o 1900 spotkanie z p. Mari ą Krzemień, psychologiem chrześcijańskim i wykład: „Ko-

chające serce Boga Ojca, czyli jak doświadczyć uzdrowienia wewnętrznego”. 
• W sobotę w ramach Wieczoru Damsko-Męskiego spotkanie z ks. Piotrem Morcińcem i wykład 

p.t. „Szczęście w drodze, czyli o rodzinie pozytywnie”. Zaproszony gość jest wykładowcą UO, zna-
nym moralistą, specjalistą m. in. w dziedzinie bioetyki. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W czwartek od 1230 do 1700 Caritas będzie wydawał jabłka i marchew. 
• 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: 
� Henryk Miler , lat 48, zam. na ul. Katowickiej  
� Adam Królak , lat 58, zam. na ul. Waryńskiego 18a 
� Jan Skroban, lat 68, zam. na ul. Pomnikowej 18 
� Anna Krkoszka, lat 74, zam. na ul. Londzina 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Kolęda 2015-2016     Początek o 1500, w soboty od 1000

24 stycznia 2016 – niedziela 
1 Pomnikowa 22 
2 Pomnikowa 24 
3 Pomnikowa 26 
 
25 stycznia 2016 – poniedziałek 
1 Polna 6 
2 Polna 6a,6b 
3 Polna 8,10 
4 Polna 3,7,7c,13-36 
 
 
 

26 stycznia 2016 – wtorek 
1 Ocicka 6-27 
2 Katowicka 1 
3 Katowicka 3 
27 stycznia 2016 – środa 
1 Katowicka 5, 5a 
2 Katowicka 7 
3 Katowicka 9 
28 stycznia 2016 – czwartek 
1 Katowicka 11 
2 Katowicka 13 
3 Katowicka 15 

 
29 stycznia 2016 – piątek 
1 Katowicka 17-17a od dołu 
2 Katowicka 17-17a od góry 
3 Katowicka 19 
 
30 stycznia 2016 – sobota 
1 Katowicka 21 
2 Katowicka 23-23a 
3 Katowicka 25,27 
4 Kolęda dodatkowa 

Znamy program centralnych obchodów  
1050 rocznicy chrztu Polski. 
     Jubileuszowe obchody rozpoczną się w czwartek 14 kwietnia o 
godz. 15, celebracją jubileuszową na Ostrowie Lednickim. Episkopat 
Polski, zaproszeni goście i wierni będą tam dziękować za Chrzest Pol-
ski, zabrzmi teŜ dzwon „Mieszko i Dobrawa”. O godz. 17.00 w Katedrze Gnieźnieńskiej rozpocznie się 
uroczysta Msza św. a o godz. 20.00 w tamtejszym Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie odbędzie się 
prapremiera filmu o Chrzcie Mieszka I.  
     Program dwóch kolejnych jubileuszowych obchodów realizowany będzie w Poznaniu. O godz. 12 w 
Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczną się uroczyste obrady Zgroma-
dzenia Narodowego z orędziem Prezydenta RP. Następnie w Filharmonii Poznańskiej zabrzmi jubileuszo-
we „Oratorium 966.pl”. W sobotę 16 kwietnia o godz. 10.50 na INEA stadionie pod hasłem "Gdzie chrzest, 
tam nadzieja" rozpocznie się świętowanie jubileuszowe. O 14.00 zostania odprawiona Msza św. z chrztem 
dorosłych. Wieczorem, o godz. 19.00 w teatrze Muzycznym w Poznaniu, rozpocznie się historyczny quiz 
multimedialny „Człowiek 1050-lecia” zaś o 19.45 – musical „Jesus Christ Superstar”. 
     Prezentując program obchodów zaznaczono, Ŝe choć o okolicznościach przyjęcia chrztu przez Mieszka 
I i jego poddanych wiadomo niewiele, to jednak nie ulega wątpliwości, Ŝe akt ten był najbardziej donio-
słym i brzemiennym w skutki wydarzeniem w dziejach Polski. 

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. 


