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Święto Chrztu Pańskiego
Ewangelia według św. Mateusza (3, 13 – 17)
„Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, Ŝeby przyjąć chrzest
od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu
od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy
Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha BoŜego zstępującego
jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

W

dniu dzisiejszym, jak to słyszeliśmy w
czasie czytania Pisma świętego, Pan nasz i
Zbawca został ochrzczony w Jordanie, dlatego
teŜ nie jest to mała uroczystość, ale wielka. Gdy
bowiem Pan nasz raczył dać się ochrzcić, Duch
Święty przybył w postaci gołębicy, ukazał się
nad Nim i usłyszano głos Ojca mówiący: „Ten
jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem” (Mt 3, 17). O jak wielka tajemnica zawiera się w niebiańskim chrzcie! Z nieba słychać
głos Ojca, Syn jest widziany na ziemi, Duch
Święty ukazuje się w postaci gołębicy. Nie ma
bowiem prawdziwego chrztu ani prawdziwego
odpuszczenia grzechów tam, gdzie nie prawdy o
Trójcy Świętej, ani teŜ nie moŜna udzielić odpuszczenia grzechów tam, gdzie nie wierzy się w
Trójcę doskonałą. Chrzest Kościoła jest tylko
jeden i raz tylko się go udziela; moŜna tylko raz
się zanurzyć i stać się czystym i nowym: czystym
– bo uwalnia od brudu grzechów, nowym – bo
powstaje do nowego Ŝycia po odrzuceniu starego
grzechu. A to obmycie przez chrzest czyni człowieka bielszym ponad śnieg, oczywiście nie skórą cielesną, lecz przez blask umysłu i czystość
duszy. Otworzyły się więc niebiosa w czasie
chrztu Pana, aby pokazać, Ŝe przez chrzest odnowienia stanęło otworem dla wiernych Królestwo Niebios, według słów Pańskich: „Kto nie
odnowi się z wody i Ducha Świętego, nie wejdzie

do Królestwa Niebios” (J 3, 5). Wchodzi więc
ten, kto się odrodził, kto nie lekcewaŜy zachowywania chrztu; a z drugiej strony – nie wchodzi
ten, kto się nie odrodził. PoniewaŜ jednak Pan
nasz przyszedł, aby dać nowy chrzest dla zbawienia rodzaju ludzkiego i na odpuszczenie
wszystkich grzechów, raczył dać się ochrzcić nie
po to, aby złoŜyć swe grzechy, bo grzechu nie
popełnił, ale aby uświęcić wody chrztu dla zniszczenia wszystkich grzechów tych, którzy wierzą i
aby zostali przez chrzest odrodzeni. On więc
dlatego został ochrzczony w wodach, abyśmy
wszyscy obmyli się ze wszystkich grzechów. On
zanurzył się w wodzie, abyśmy zostali oczyszczeni z brudu win; On przyjął kąpiel odrodzenia,
abyśmy się odrodzili z wody i Ducha Świętego.
Tak więc chrzest Chrystusa jest obmyciem win
naszych, jest odnowieniem Ŝycia prowadzącego
ku zbawieniu. Słuchaj, jak to wykazuje sam Apostoł: „Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”
(Ga 3, 27). I dodaje: „Przez chrzest zanurzający
nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani
po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe Ŝycie, jak
Chrystus powstał z martwych” (Rz 6, 4). Przez
chrzest przeto umieramy grzechowi, ale z Chrystusem dzielimy Ŝycie.
św. Chromacjusz z Akwilei († ok. 407)
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Poniedziałek – 9 stycznia 2017
Mk 1,14-20
630 1. Za † męŜa Jana Łasiuk w 3. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron, braci i siostry
2. Za † Czesławę Furtak w 2. rocznicę śmierci
900
Za †† rodziców Annę i Jakuba Mrozek
1800
Za † Zygfryda Polaczek w 7. rocznicę śmierci
Wtorek – 10 stycznia 2017
Mk 1,21-28
630 1. Za † Marię Woźniak (od Małgorzaty i Stanisława Prusak)
2. Z okazji urodzin córki Iwety Draszczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
3. Za † Stanisławę Grzelak w 1. rocznicę śmierci
800 W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za †† Tadeusza i Katarzynę Kukuczka, Stanisława Poznańskiego,
Huberta Cyranek i za †† z rodzin z obu stron
Środa – 11 stycznia 2017
Mk 1,29-39
30
6 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze z okazji kolejnej rocznicy urodzin
2. Za † Urszulę Droździel
900 Za † matkę Władysławę Sowa w 8. rocznicę śmierci, †† ojca Edwarda, brata Stanisława,
teściów Janinę i Zygmunta oraz dziadków z obu stron
1800 Za †† rodziców Barbarę i Marcina, braci Zbigniewa i Czesława Małanka
Czwartek – 12 stycznia 2017
Mk 1,40-45
630 1. Za †† Jerzego Honysza, siostrę Zofię śydek, siostrzenicę Agnieszkę Cybulską w 2. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † tatę i dziadka Stanisława Krupiczowicz
3. Za †† Konrada Cieślik w 21. rocznicę śmierci, Ŝonę Emmę i rodziców z obu stron
1630 Kolędowanie dla dzieci
1800 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas egzaminów dla wnuka Patryka z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo dla córki Anny
Piątek – 13 stycznia 2017
Mk 2,1-12
DZI E Ń F A TIM SK I
630 1. W intencji Rajmunda z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizanta i jego rodziny
2. Za †† dziadków z rodziny Chudoba, KręŜel, Cebo, Karbowniczek
900 Za † męŜa Henryka, rodziców, trzech braci i siostrę
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1730 RóŜaniec
1800 Za † męŜa i ojca Aleksandra w 10. rocznicę śmierci
Sobota – 14 stycznia 2017
Mk 2,13-17
630 1. Za † siostrę Gabrielę w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Ernestynę i Pawła Piechula, †† z
rodzin Piechula i Chmiela
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin Gerarda Cwik z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Dziękczynna w intencji Józefa i RóŜy z okazji 75. rocznicy urodzin o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
2. Za † męŜa Alojzego Bugla, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
w w w . n s p j r a c i b o r z . p l
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II Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2017
Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
700 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Gintra Liszka w 35. rocznicę śmierci, †† teściów i pokrewieństwo
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych i św. Kamila w intencji Janusza z okazji 50. urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1030 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej na dalsze lata, umocnienie wiary, miłość i zdrowie w
rodzinie Cecylii i Wolfganga z okazji 50. rocznicy ślubu
2. W intencji Zofii i Mieczysława Marmol z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie, w intencji chorego
brata oraz za †† rodziców z obu stron
1200 W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1600 XXVI Koncert Kolęd i Pastorałek
1800 Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† Helenę Gawrońską, syna Bolesława, rodziców z
obu stron, za † Józefa Piórko (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † męŜa i ojca
Serafina Kampka w 11. rocznicę śmierci, za † męŜa Henryka Rusiewicz w 4. rocznicę
śmierci, †† rodziców Stanisławę i Andrzeja Kuteń, rodzeństwo, teścia i wszystkich †† z rodziny, za † męŜa i ojca Jana w 8. rocznicę śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za †† Antoniego Serafin w rocznicę śmierci oraz Józefa Morawskiego w rocznicę śmierci i wszystkich
†† z rodzin, za † brata Romualda śebrowskiego w 40. rocznicę śmierci, †† rodziców
Aleksandra i Marię, dziadków z obu stron i pokrewieństwo, za † męŜa, ojca, dziadka, teścia
Zbigniewa Głowacza w 30. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron, za † męŜa Józefa Kokoszka w 5. rocznicę śmierci, † ojca Czesława w 34. rocznicę śmierci, teściów,
wszystkich †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† rodziców Witolda i Kazimierę,
rodzeństwo z obu stron, dziadków z obu stron, za † Jarogniewa Wojackiego w 1. rocznicę
śmierci, za † Franciszka Kuriatę w 10. rocznicę śmierci i † Krystynę Kuriatę w 2. rocznicę
śmierci, za † Zbigniewa Musiałek (w 30. dzień, od rodziny), za † Jana Weselak (w 30.
dzień), do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Richarda Kowal, za † męŜa Wilhelma Buchcik
(w 30. dzień), za † matkę Helenę w rocznicę śmierci, † ojca Stanisława i †† z rodziny, do
Miłosierdzia BoŜego za † Edwarda Dłucik w 1. rocznicę śmierci, za †† męŜa Jerzego Hanysza, siostrę Zofię śydek oraz Agnieszkę Cybulską, za † Gabrielę Borowiec w 7. rocznicę śmierci, za † Ernestynę Marko, za † ojca Adama w 32. rocznicę śmierci, †† mamę, teściów, rodzeństwo z obu stron, Mieczysława w 42. rocznicę śmierci, Rudolfa w 19. rocznicę śmierci, Janinę, Jana, Magdalenę, Cecylię i †† z rodziny; za †† Janinę Tantała, matkę i
ojca Julię i Marcina oraz brata Mariana; za † Pawła Krukowka
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe
• NajbliŜsza niedziela po Uroczystości Objawienia Pańskiego to Niedziela Chrztu Pańskiego.
Wspominamy moment w którym dopełniło się objawienia Chrystusa jako „Umiłowanego
Syna” Ojca. Niedzielą dzisiejszą kończy się okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczyna się
okres zwykły. Chrzest Pański to takŜe okazja do odnowienia przymierza zawartego w naszym sakramencie chrztu.
• Dzisiaj obchodzony jest takŜe światowy dzień Migranta i Uchodźcy. Na stronie internetowej
zamieszczamy Orędzie Ojca Świętego Franciszka.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne. W kościele na Ostrogu o 1800 koncert kolęd w wykonaniu zespołu
Atlantyda.
• W okresie kolędowym spowiedź będzie zasadniczo przed Mszą wieczorną.
• W poniedziałek o 2000 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Kolędowanie dla dzieci w czwartek o 1630. MoŜna przynieść własne instrumenty.
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•

W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. Tego dnia przypada kolejny dzień Fatimski
w ramach przygotowania do 100-lecia Objawień. O 1730 RóŜaniec.
MłodzieŜ tego dnia zapraszamy na spotkanie formacyjne po wieczornej Mszy Świętej.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim.
RównieŜ w przyszłą niedzielę od 1600 XXVI Koncert Kolęd i Pastorałem w wykonaniu chórów. Zachęcamy do licznego udziału.
Przypominamy o moŜliwości wyjazdu na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Jutro, w poniedziałek
po wieczornej Mszy Świętej w domu katechetycznym spotkanie organizacyjne. Mamy jeszcze
jedno wolne miejsce na czerwcową pielgrzymkę do Fatimy z okazji 100-lecia objawień.
14 stycznia w Rybniku konferencja poświęcona kard. Hlondowi. Szczegóły na plakacie.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby (ogrzewanie i ubezpieczenie budynków).
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

•
•
•
•
•
•
•

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Urszula Orszulka, lat 63, zam. na ul. Dworskiej
 Adam Zimałka, lat 70, zam. na ul. Katowickiej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Rok 2016 w liczbach
Popatrzmy dzisiaj na młode małŜeństwa (proszące o chrzest dla swoich dzieci) i na ich sytuację pod
względem rodzinnym, sakramentalnym. Wszystkie dane są podane w procentach, jedynie ostatnia
rubryka podaje ilość przypadków, które nie dotyczą małŜeństw (dorośli którzy przyjmują chrzest albo
matki samotnie wychowujące dzieci).
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009
MałŜeństwa sakramentalne
63% 61% 67% 46% 60% 58% 59%
MałŜeństwa cywilne
18% 25% 17% 26% 23% 19% 15%
w tym z przeszkodą
4%
7%
3%
4% 11%
10%
w tym bez przeszkody 14% 18% 14% 22% 12%
5%
rodzice nie związani Ŝadnym związkiem 18% 13% 14% 28% 17% 23% 26%
inne np. dorośli - samotne matki
1
0
2
2
3
W sumie
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jak widać z porównania poszczególnych lat niewiele się zmienia. Bywają lata wyjątkowo niedobre jak
rok 2013, gdzie juŜ mniej niŜ połowa to rodzice związani sakramentem małŜeństwa aŜ prawie 1/3 to
rodzice niczym nie związani. Na tym tle ubiegły rok jawi się jako umiarkowany: prawie 1/5 to małŜeństwa cywilne, tyle samo to konkubinaty. Warto zwrócić uwagę, Ŝe małŜeństw cywilnych które
mają przeszkodę do zawarcia sakramentu jest stosunkowo niewiele (w ostatnich 4 latach zdecydowanie mniej w relacji do sytuacji gdzie nie ma przeszkody). Oznacza to, Ŝe przy dobrej woli spora
„związków” mogła by się stać małŜeństwami sakramentalnymi (w minionym roku 14% bez przeszkód + 18 bez Ŝadnego związku, co daje 32%). A zatem 1/3 młodych rodziców mogłaby zawrzeć
sakramentalne małŜeństwo, ale... nie chce. Niepokoi to, tym bardziej, Ŝe są to równocześnie rodzice,
którzy pragną chrztu dla swoich dzieci. Deklarują się jako wierzący, zobowiązują się do wychowania
w wierze, ale sami wybierają dla siebie Ŝycie w grzechu.
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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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. 17.00 – 18.00;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

