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Chrzest Pański
Ewangelia według św. Marka (Mk 1, 7 – 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.”

Z

właszcza Kościoły wschodnie przywiązują
duŜą wagę do dzisiejszej uroczystości, którą
nazywają krótko „Jordanem”. UwaŜają ją za
moment „objawienia” Chrystusa, ściśle związany
z BoŜym Narodzeniem. Liturgia wschodnia bardziej nawet niŜ narodzenie Jezusa w Betlejem
uwydatnia Jego objawienie jako Syna BoŜego –
objawienie, które dokonało się ze szczególną
mocą właśnie podczas chrztu w Jordanie.
Chrzest, którego udzielał nad brzegami Jordanu
Jan Chrzciciel, był chrztem pokuty, znakiem
nawrócenia i przebaczenia za grzechy. Jan
Chrzciciel głosił jednak: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie... Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk 1,78). Głosił to rzeszom pokutujących, którzy przychodzili do niego, by wyznać swoje grzechy,
Ŝałowali za nie i wyraŜali gotowość poprawy
Ŝycia. Zupełnie inną naturę ma chrzest, który
ofiarował nam Jezus i którego Kościół – wierny
Jego poleceniu – nieustannie udziela. Ten chrzest
uwalnia człowieka od grzechu pierworodnego,
gładzi jego grzechy, wyzwala go z niewoli zła i
staje się znakiem odrodzenia w Duchu Świętym;
daje mu nowe Ŝycie – uczestnictwo w Ŝyciu Boga
Ojca, darowane nam przez Jego Jednorodzonego

Syna, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. W chwili, gdy Jezus wychodzi z
wody, Duch Święty w postaci gołębicy zstępuje
na Niego, rozwiera się niebo i z góry rozlega się
głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Moment chrztu
Chrystusa jest więc nie tylko objawieniem Jego
synostwa BoŜego, lecz zarazem objawieniem
całej Trójcy Świętej: Ojciec – głos z wysokości –
objawia w osobie Jezusa swojego Syna Jednorodzonego i współistotnego z Nim, a wszystko to
dokonuje się mocą Ducha Świętego, który w
postaci gołębicy zstępuje na Chrystusa, Pomazańca BoŜego. W Dziejach Apostolskich czytamy o chrzcie, którego udzielił apostoł Piotr setnikowi Korneliuszowi i jego rodzinie (Dz 10; zwł.
w. 48). W ten sposób Piotr spełnił polecenie,
jakiego Chrystus zmartwychwstały udzielił swoim uczniom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Chrzest z wody i z
Ducha Świętego jest pierwszym i podstawowym
sakramentem Kościoła, sakramentem nowego
Ŝycia w Chrystusie.
św. Jan Paweł II, 1999 r.
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Źródło - gazetka

Poniedziałek – 8 stycznia 2018
Mk 1,14-20
630 1. Za † Teresę Grzesiczek w 1. rocznicę śmierci
2. Za † Czesławę Furtak
900 Do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy i Miłosierdzia BoŜego za Ŝyjącą rodzinę Marii i Zbigniewa oraz Zbigniewa i Eweliny MoŜdŜeń, z prośbą o wiarę i światło Ducha Świętego
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji matki Czesławy, z prośbą o zdrowie na dalsze lata Ŝycia i
błogosławieństwo BoŜe w rodzinie
Wtorek – 9 stycznia 2018
Mk 1,21-28
630 1. Za † męŜa Hieronima Dratwę, †† rodziców z obu stron, siostrę Dorotę, dwóch braci i za
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Henryka Rusiewicz w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Stanisławę i Andrzeja Kuteń,
†† siostrę, braci, teścia i †† z rodziny
3. Do Miłosierdzia BoŜego za † ElŜbietę Trybańską (od lokatorów z ulicy Słowackiego 50)
800 W języku niemieckim: Für †† Franz und Gertrud Skroch, †† Eltern und Geschwister beiderseits
1800 Za † syna Sebastiana Butelo, †† dziadków z obu stron
Środa – 10 stycznia 2018
Mk 1,29-39
30
6 1. Za † tatę i męŜa Stefana w kolejną rocznicę urodzin
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Tadeusza Mokrzyckiego z okazji 70. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz w
intencji chorej mamy Ireny o BoŜą opiekę i zdrowie
900 Za †† z rodzin Balarin i Kłosek, † Hildegardę Hluchnik i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 Za † Zygfryda Polaczek w 8. rocznicę śmierci
Czwartek – 11 stycznia 2018
Mk 1,40-45
630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośba o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Za † matkę Kazimierę Bębnowicz w rocznicę śmierci
3. Do BoŜej Opatrzności z okazji 44. urodzin córki Iwety z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1800 Za † matkę Władysławę Sowa w 9. rocznicę śmierci, †† ojca Edwarda, brata Stanisława,
teściów Janinę i Zygmunta oraz dziadków z obu stron
Piątek – 12 stycznia 2018
Mk 2,1-12
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Winfryda w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu
stron, dziadków i pokrewieństwo z obu stron
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego dla wnuka Patryka z okazji urodzin i dla córki Anny
900 Za † mamę Kazimierę w 10. rocznicę śmierci, † ojca Witolda, wszystkich †† z rodziny
Rekosz, Grech, Ziemniak, Ruczaj, Strzelczyk, Presz
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za †† Tadeusza Kukuczka, Katarzynę Kukuczka, Stanisława Poznańskiego, Huberta Cyronek oraz †† z rodzin z obu stron
Sobota – 13 stycznia 2018
Mk 2,13-17
630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Rajmunda z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizanta i jego rodziny
2. Za † Kazimierza Bochenek (od Marty i Wojciecha Piechów)
Nieszpory Maryjne
1730
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Stanisława Pasztaleniec i †† rodziców z obu stron
1800
2. Za †† rodziców Barbarę i Marcina oraz braci Zbigniewa i Czesława Małanka
W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy
1930
II Niedziela Zwykła – 14 stycznia 2018
1 Sm 3,3-10.19; 1 Kor 6,13-15.17-20; J 1,35-42
700 Za † ojca Józefa w 11. rocznicę śmierci, †† matkę Helenę, teścia Stanisława i za †† z rodziny
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Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Kamili z okazji 18. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny
1030 W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe o BoŜe błogosławieństwo
1200 Z okazji 65. rocznicy urodzin Urszuli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1600
XXVII Festiwal chórów – koncert kolęd i pastorałek
1800
Za † Genowefę Arciemowicz (od sąsiadów z ulicy Dworskiej 56)
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin, osób samotnych odwiedzanych po kolędzie
• W sobotę (6 stycznia ) przypada jedno z waŜniejszych i starszych świąt – Objawienie Pańskie.
Wspominamy w ten dzień wszystkie te wydarzenia które pozwalają rozpoznać w osobie Jezusa
Zbawiciela świata: pokłon Mędrców, ale takŜe chrzest w Jordanie i pierwszy cud Jezusa w Kanie.
O 1400 z ronda przy kościele św. Mikołaja wyruszy Orszak Trzech Króli. Zachęcamy do licznego udziału. Zakończenie na Rynku ok. 1530.
• Nieszpory kolędowe w sobotę o 1730.
• RównieŜ w sobotę (6 stycznia) w kościele św. Mikołaja o 1815 koncert kolęd.
• Niedziela po Objawieniu to Niedziela Chrztu Pańskiego a zarazem zakończenie liturgicznego
okresu Narodzenia Pańskiego.
• Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory.
• Z racji odwiedzin kolędowych okazja do spowiedzi w tygodniu zasadniczo przed Mszami wieczornymi (rano bez zmian).
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• W sobotę młodzieŜ zapraszamy na godz. 1930 do klasztoru Annuntiata na pierwsze w tym roku
Czuwanie dla młodzieŜy.
• W przyszłą niedzielę od 1600 XXVII Koncert Kolęd i Pastorałem w wykonaniu chórów. Zachęcamy do licznego udziału. W związku z próbami przed koncertem nie będzie RóŜańca Fatimskiego.
• Pragniemy juŜ teraz zapowiedzieć, Ŝe w kolejną niedzielę, 21 stycznia odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu Chóru WyŜszego Seminarium Duchownego w Opolu. W związku z tym poszukujemy około 20-25 rodzin, które chciałoby ugościć po dwóch kleryków w ramach kolacji po koncercie. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia w zakrystii.
• Z myślą o pielgrzymkach przygotowaliśmy ofertę na ten rok. Proponujemy tereny biblijne: Grecję
lub Turcję. Obydwa kierunki są niezwykle waŜne pod względem biblijnym. W gazetce podajemy
schematy pielgrzymek i wstępną wycenę. Osoby zainteresowane (nawet zupełnie wstępnie) prosimy o zgłoszenia w zakrystii, tak, aby moŜna było wybrać i opracować konkretną propozycję.
Wstępnie pielgrzymki planujemy na przełomie czerwca i lipca (zasadniczo jeszcze przed wakacjami).
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
• Kolekta z Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na misje, natomiast z niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Stanisław Jarno, lat 82, zam. na ul. Pomnikowej
 Maria Gaweł, lat 58, zam. na ul. Opawskiej
 Jerzy Ploszka, lat 63, zam. na ul. Skłodowskiej
 ElŜbieta Pielczyk, lat 91, zam. na ul. Społecznej
 Krystyna Wyszyńska, lat 83, zam. na ul. Słowackiego 42 (pogrzeb we wtorek, 9 stycznia o
12.oo)
„Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie”

Kolęda
7 stycznia 2016 – niedziela
1 Chełmońskiego 7-21
2 Chełmońskiego 25
3 Warszawska 40,32-3, śeromskiego, Konopnickiej
4 Warszawska 34-38
8 stycznia 2018 – poniedziałek
1 Wyszyńskiego, Szczęśliwa 3-23
2 Szczęśliwa 29-35
3 Szczęśliwa 37-43
4 Wczasowa, Radosna *
9 I 2018 – wtorek (parzyste!)
1 Opawska od 32 do 68a
2 Opawska od 68a do 32
3 Opawska od 70 do 82d
4 Opawska od 82d do 70

10 stycznia 2018 – środa
1 Lipowa
2 Bukowa, Matejki 1, 2, 4, 10
3 Matejki 2a-2f
4 Opawska 47-69 (nieparzyste)

13 stycznia 2018 – sobota
1 Waryńskiego 1-1d
2 Waryńskiego 3a-3d
3 Waryńskiego 5a 5c
4 Waryńskiego 7-7d

11 stycznia 2018 – czwartek
1 Opawska 83-85 (nieparzyste)
2 Opawska 87-113
3 Opawska 88-156, Grunwaldzka
4 Warszawska 31-37

14 stycznia 2018 – niedziela
1 Waryńskiego 12-14-16-18-18a
2 Waryńskiego 18d-18c-18b
3 Waryńskiego17-19-21-23-2526-24-22-20
4 Waryńskiego 20d-20c-20b-20a

12 stycznia 2018 – piątek
1 Ocicka 1-3
2 Słoneczna od 2
3 Słoneczna od 56 *
4 Słoneczna 1,3,5,7

Kolęda w dni powszednie i niedziele
od godz. 15.00, w soboty od 10.00
* Ulice zaznaczone kursywą od
godziny 16.30.

Oferty pielgrzymkowe
Oferta 1
Grecja
samolot
8 dni
od 3750 zł + 90
euro (ponad 35
osób) do 4050 zł
+ 100 euro (25-30
osób)
Ateny, Nafplion,
Mykeny, Korynt,
Epidauros, Delfy,
Termopile, klasztory Meteora,
Veria, Philippi,
Kavala, Saloniki

Oferta 2
Grecja
autokar
10 dni
2490 zł + 90 euro
(ok 45 osób)

Oferta 3
Turcja
samolot
8 dni
3750 zł + 100
euro

Oferta 4
Turcja, Kapadocja
samolot
11 dni
3750 zł + 185
euro
(moŜliwość rat!)

program podobny
do oferty 1

Istambuł, Pergamon, Hierapolis,
Efez (dom Maryi), Troja,

program jak w
ofercie 3, plus
Ankara, Kapadocja, Laodycea,
Milet, Pergamon

Oferta 5
Grecja – Turcja
autokar, prom
15 dni
ok 4200 zł + 100
euro

przeprawa z Wenecji do Grecji,
klasztory Meteora, Philippi, Kavala, Istambuł, Pergamon, Pamukkale, Efez, Troja,
Saloniki, Ateny,
2 dni jazdy tam, 2 1 dzień wypoKorynt, Mykeny.
dni jazdy powrot- czynku nad moPowrót promem i
nej
rzem, brak Kapaautokarem z Wedocji (!)
necji.
Prosimy osoby wstępnie zainteresowane o podanie sugestii która z ofert jest najciekawsza? Który z
czynników jest decydujący; cena, długość pielgrzymki, środek transportu?
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;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

