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II Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Jana (J 1, 35 – 42) 
 

„Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył 
przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek BoŜy”. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i 
ujrzawszy, Ŝe oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni 
powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie 
mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i 
zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z 
dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 
najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowa-
dził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty bę-
dziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.” 
 

to stronice czytań o wzniosłej treści ducho-
wej i głębokim praktycznym znaczeniu 

otwierają się w tej Eucharystii dla naszej medyta-
cji. Pierwsza pochodzi ze Starego Testamentu (1 
Sm 3, 3 – 10. 19). W środku nocy Bóg wypowia-
da z naciskiem imię pewnego młodzieńca w 
świątyni. Ten środek nocy jest obrazem spokoju i 
beztroski: Samuel śpi obok Arki Pańskiej, a pro-
rok zachęca go, aby spał jeszcze. Jest to równieŜ 
obraz nieznajomości Prawdy: „Samuel nie poznał 
jeszcze wówczas Pana”, pisze święty kronikarz, 
„ani nie było mu objawione Słowo Pańskie”. 
Mimo to, w środku nocy Pan nie przestaje go 
wołać – „Samuelu, Samuelu!” – aŜ pouczony 
przez Helego młodzieniec odpowiada: „Mów, 
Panie, Twój sługa słucha”. Druga stronica po-
chodzi z Ewangelii świętego Jana. Na głos 
Chrzciciela, który wskazuje na Baranka BoŜego, 
Andrzej i jeszcze jeden uczeń podejmują sequela 
Christi (naśladowanie Chrystusa, pójście za 
Chrystusem): „Gdzie mieszkasz?” „Chodźcie, a 
zobaczycie” – odpowiada Jezus. „I pozostali z 
Nim”. Pozostaną aŜ do samego końca, jak pozo-
stanie Piotr, przyciągnięty przez brata Andrzeja, 

jak pozostanie tylu innych. Jak ciąg dalszy 
dwóch pierwszych, trzecia stronica, stronica 
świętego Pawła (1 Kor 6, 13 – 15. 17 – 20), mó-
wi do wszystkich, mówi do kaŜdego z tych, któ-
rzy odpowiedzieli na wezwanie Pana: „Ty nie 
naleŜysz do siebie! Twoje ciało, twoje istnienie 
jest dla chwały BoŜej! Kto raz połączył się z 
Panem, tworzy z Nim jednego ducha”. I dodaje: 
„Uciekłem od nierządu”, to znaczy od wszelkiej 
zdrady i niewierności, od wszelkiego bałwo-
chwalstwa. A zatem w tym początku „okresu 
zwykłego” liturgia ukazuje naszym oczom i su-
mieniu temat wezwania BoŜego. Piękny i zna-
czący liturgicznie jest ów „okres zwykły”, albo-
wiem Ŝadna szczególna tajemnica chrześcijańska 
go nie otacza, Ŝadne święto go nie wyróŜnia. Jest 
on w świetle tajemnicy Chrystusa celebracją 
naszego zwykłego Ŝycia, tej codzienności, nie-
kiedy szarej i nieefektownej, ale zarazem świetli-
stej, bo pełnej obecności i łaski BoŜej. Mówiąc o 
powołaniu w tym otwarciu „zwykłego czasu” w 
codziennej egzystencji nosimy wezwanie BoŜe, 
które nadaje sens naszemu Ŝyciu. 

św. Jan Paweł II, 1982 r. 
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Poniedziałek – 15 stycznia 2018        Mk 2,18-22 
   630 1. Za † męŜa Gintra Liszka oraz †† teściów i †† z rodziny 
   2. Za † brata Romualda śebrowskiego w 41. rocznicę śmierci, †† rodziców Aleksandra i Ma-

rię, dziadków z obu stron, †† księŜy Alojzego Jurczyka i Jana Posta 
   900   Za †† rodziców Marię i Dymitra, córkę Marię Małanowicz, kuzynki Władysławę Bielak i 

Czesławę Mielnik 
 1800   Zbiorowa za zmarłych: za † męŜa, ojca Aleksandra i †† z rodziny; za † Gabrielę Borowiec 

i jej matkę Mariannę; za † męŜa Jerzego Honysz w 2. rocznicę śmierci, † siostrę Zofię śy-
dek w 3. rocznicę śmierci oraz † Agnieszkę Cybulską w 3. rocznicę śmierci; za † Ŝonę Bar-
barę Rudzką w 4. rocznicę śmierci; za † córkę Mariol ę w 9. rocznicę śmierci i za †† rodzi-
ców z obu stron; za † matkę Helenę w rocznicę śmierci, ojca Stanisława i †† z rodziny; za 
† ElŜbietę Trybańską (w 30. dzień); za † Jadwigę Nowak (w 30. dzień); za † Szymona Bi-
gos (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13); za †† rodziców Stanisława i Helenę oraz 
braci Jerzego i Adama Makowskich; za † Zofię Górską - Zawisła w 1. rocznicę śmierci, † 
męŜa Mariana oraz za †† z rodziny z obu stron; za † Ryszarda śyła w 30. dzień (od synów 
z rodzinami); za † Cecylię Gonsior (od sąsiadów); za † Marię Owsianka w 30. dzień (od 
rodziny); za †† wnuczkę Julię Kardaczyńską, braci Józefa i Stefana Rosikoniów, rodziców 
Balbinę i Stanisława, teściów Helenę i Alfreda Szymańskich; za † Andrzeja Wawrzyno-
wicz (w 30. dzień); za † Mieczysława Salomon (w 30. dzień);za † Anielę Boronowską (w 
30. dzień) oraz za † Piotra Raczka w 4. rocznicę śmierci; za †† Helenę, Krystynę i Józefa 
Pietras, Marię, ElŜbietę, Hildegardę Adelt, Mirosława Hlubę i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek – 16 stycznia 2018         Mk 2,23-28 
   630 1. Za † Kazimierza Bochenek (od ElŜbiety i Eugeniusz Piechów) 
   2. Do Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, w pewnej intencji 
   800   W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie und Verwadschaft 
 1800   Za † ojca Edwarda Wieczorka w 8. rocznicę śmierci 
Środa – 17 stycznia 2018 – św. Antoniego, opata      Mk 3,1-6 
   630   Za † Kazimierza Bochenek (od Alicji Janków z rodziną) 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Małgorzaty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla niej, męŜa i dzieci 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Helenę i Arnolda Konieczny, †† z rodziny z obu 

stron o dar nieba i za dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 18 stycznia 2018         Mk 3,7-12 
   630 1. Za † Kazimierza Bochenek (od córki Agaty z rodziną) 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Andrzeja oraz za † Stanisławę z męŜem 
   3. Za † tatę i dziadka Stanisława Krupiczowicz w 14. rocznicę śmierci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800   W intencji członków Ruchu Szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Bo-

skiej Trzykroć Przedziwnej 
Piątek – 19 stycznia 2018 – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa    Mk 3,13-19 
   630 1. Za † mamę Stanisławę Kwolek w 30. dzień 
   2. Za † Kazimierza Bochenek (od siostrzenicy Celiny Poręba) 
   900   Za †† rodziców Jana i Michalinę, męŜa Henryka, siostrę Krystynę, trzech braci 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Pawła i Rozalię Cyrupa, †† siostry, braci, pokre-

wieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
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Sobota – 20 stycznia 2018         Mk 3,20-21 
   630 1. Za † matkę Bronisławę w 3. rocznicę śmierci, †† dziadków Anielę i Józefa, Karolinę i Jana, 

wujka Michała 
   2. Za †† Genowefę i Józefa oraz za †† z rodziny Zapart, Pałka, Urban, Stryjewski i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Janinę, Stefana Bara, Wiktorię, Władysława Gaszyń-

skich, dziadków z obu stron, brata Tadeusza, bratanka Grzegorza oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

   2. Za † męŜa, ojca, dziadka Jana Skroban w 2. rocznicę śmierci 
III Niedziela Zwykła  – 21 stycznia 2018   Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 
   700   Za † babcię Emilię Kurchan  
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † Marię Ochrombel, jej †† rodziców Kazimierę i Jana Bębnowicz, dziadków Antoninę i 

Mieczysława Berezowskich oraz Helenę Fornalczyk 
 1030   Za † Adama Zimałka w 1. rocznicę śmierci 
 1200   Zbiorowa za jubilatów i solenizantów obchodzących swoje rocznice w tym miesiącu o Bo-

Ŝe błogosławieństwo i dalsze łaski: Do BoŜej Opatrzności w intencji Doroty z okazji 80. 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogo-
sławieństwo na dalsze lata Ŝycia dla całej rodziny; Do BoŜej Opatrzności w intencji Kingi  z 
okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogo-
sławieństwo, opiekę Matki BoŜej i szczęśliwe rozwiązanie; Z okazji 60. rocznicy urodzin 
Małgorzaty oraz córki Katarzyny w 33. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki BoŜej dla całej rodziny; 
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze dla Tade-
usza w kolejną rocznicę urodzin; Z okazji 30. urodzin Katarzyny i 40.urodzin Michała z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie; 
Do BoŜej Opatrzności w intencji Henryka z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilata i jego rodziny; 
Z podziękowaniem za dar Ŝycia, otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opie-
kę Matki BoŜej i dary Ducha Świętego i zdrowie oraz rozeznanie drogo Ŝyciowej dla 
Oskara w 18. rocznicę urodzin 

 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym 
 1630   Koncert kolęd w wykonaniu chóru kleryków WyŜszego Seminarium Duchownego w Opolu 
 1800   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe o BoŜe błogosławieństwo 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1600 na koncert kolęd i pastorałek w ramach XXVII Festiwalu 

Chórów. Nie będzie juŜ wieczornego naboŜeństwa. 
• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie opłatkowe Rodziny Radia 

Maryja.  
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Msza o 1200 sprawowana będzie jako zbiorowa w intencji 

wszystkich solenizantów i jubilatów obchodzących swoje rocznice w tym miesiącu. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim. 
• RównieŜ w niedzielę za tydzień wydarzenie na które pragniemy szczególnie zaprosić wszystkich: 

Koncert kolęd w wykonaniu kleryków WSD w Opolu. Nadal poszukujemy około 10 rodzin, 
które zechciałyby ugościć kilku kleryków po koncercie. Jest to równocześnie okazja do wzajem-
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nego spotkania z kandydatami do kapłaństwa. (Kolęda w ten dzień na ul. Pomnikowej 20 w go-
dzinach od 15.oo do 16.oo) 

• Informujemy, Ŝe najbliŜsze nauki przedmałŜeńskie rozpoczną się w naszej parafii od 19 lutego. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. 
• 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: 

� Krystyna Wyszyńska, lat 83, zam. na ul. Słowackiego 
� Norbert Trompeta, lat 76, zam. na ul. Słowackiego 
� Bogdan śukowski, lat 77, zam. na ul. Opawskiej 
� GraŜyna Pactwa, lat 55, zam. na ul. Toruńskiej (poprzednio Opawskiej) (pogrzeb w ponie-

działek, 15 I 2018 o 11.oo) 
� Maria Kamzol, lat 93, zam. na ul. Polnej (pogrzeb we wtorek, 16 I 2018 o 12.oo) 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie 

 

Kolęda 
 

14 stycznia 2018 – niedziela 
1 Waryńskiego 12-14-16-18-18a 
2 Waryńskiego 18d-18c-18b 
3 Waryńskiego17-19-21-23-25- 
    26-24-22-20 
4 Waryńskiego 20d-20c-20b-20a 
 
15 stycznia 2018  
                     – poniedziałek 
1 Eichendorffa 20-22 * 
2 Eichendorffa 25-35 
3 Eichendorffa 11,19,14,18 

 

16 stycznia 2018 – wtorek 
1 Kochanowskiego 
2 Łąkowa 1,3-3c 
3 Łąkowa od 32 do 3d  
    oraz Stalowa 
 

17 stycznia 2018 – środa 
1 Łąkowa 2-2c 
2 Łąkowa 4-4c 
3 świrki i Wigury,  
   Kosmonautów 
18 stycznia 2018 – czwartek 
1  Willowa, Społeczna 
2 Gwiaździsta, Działdowska, 
Prusa 
3 Miechowska 
 

 

19 stycznia 2018 – piątek 
1 Pomnikowa 6 
2 Pomnikowa 8 
3 Pomnikowa 10 * 
 

20 stycznia 2016 – sobota 
1 Pomnikowa 12-14 
2 Pomnikowa 16,16a oraz 28-64 
3 Pomnikowa 18 
 

21 stycznia 2018 – niedziela 
1 Pomnikowa 20 (od 15.oo do 
16.oo) 
Kolęda w dni powszednie i niedziele 
od godz. 15.00, w soboty od 10.00 
* Ulice zaznaczone kursywą od 
godziny 16.30. 

 

    Koncerty Kolęd w kościele NSPJ 
          - niedziela 14 stycznia, g. 16.oo Festiwal Chórów 

          - niedziela 21 stycznia, g. 16.3o Chór kleryków WSD w Opolu 
 

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. 
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. 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. 


