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W
Liturgia II niedzieli zwykłej oferuje nam słowo z Księgi Pro-

roka Izajasza, które zapowiada wielki przełom w dziejach Jerozo-
limy. W drugim czytaniu, we fragmencie Pierwszego Listu do Ko-
ryntian, św. Paweł mówi o specyfice obecności i działania Bożego
Ducha w nas i w całym Kościele. W Ewangelii zaś wybrzmiewa
Janowy opis Chrystusowego cudu na weselu w Kanie Galilejskiej.
Przekazane są więc bardzo zróżnicowane treści, które na pierwszy rzut oka trudno
powiązać ze sobą. Jednak Matka Kościół daje nam do rąk pewien klucz do
uchwycenia tego, co te zróżnicowane treści łączy. Mam na myśli słowa aklamacji
przed ewangelią: „Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pa-
na naszego, Jezusa Chrystusa”. W aklamacji jest mowa o wezwaniu, które Bóg
skierował do nas przez Ewangelię, aby obdarzyć nas swoją chwałą. To znaczy, że
możemy liczyć na udział w Bożej chwale, jeśli tego wezwania nie zlekceważymy.
Ciągle jednak nie wiemy, o jakie wezwanie chodzi? Czego Bóg od nas oczekuje?
Słowami refrenu psalmu Kościół wzywa nas do głoszenia chwały Pana pośród na-
rodów ziemi, wzywa nas przez Ewangelię do wejścia w przymierze, zaangażowa-
nia się w przymierze nowe: Chrystusa z Kościołem, to zaś oznacza dla nas wielką
troskę o to, by podobać się Panu. Dlatego potrzeba w naszym życiu nieustannego
podejmowania wysiłku oczyszczania się z brudu grzechu i czerpania z tego, co
Boże, aby – zabłysła w nas sprawiedliwość i jak pochodnia zapłonęło w nas zba-
wienie. W realizacji tego zadania nie jesteśmy zdani tylko na własne, ludzkie siły.
„Wszystkim […] objawia się Duch dla wspólnego dobra”. On „jeden i ten sam”
wszystko sprawia, udzielając rozmaitych darów „każdemu tak, jak chce”.

Z kolei z opisu w Kanie Galilejskiej wyłania się jeszcze następne wskazanie.
Analogicznie, jak po zaślubinach w Kanie odbywało się wesele, nasz udział w ob-
lubieńczym przymierzu Chrystusa z Kościołem powinniśmy przeżywać z wielką
radością, gdyż prowadzi on do udziału w chwale niebieskiej. Pozostaje jednak
bardzo dbać o to, aby w naszym radowaniu się nie zabrakło wina, to znaczy miło-
ści wzajemnej, której wino jest symbolem. Oznacza to konieczność życia nie po
swojemu, ani jak świat podpowiada, lecz po Bożemu. Stąd winniśmy tak słuchać
głosu Kościoła Matki, jak słudzy weselni posłuchali podpowiedzi Maryi:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. W tym dziele szczególnie ważne jest
posłuszeństwo Bogu i Kościołowi tych, którzy są sługami Chrystusa i Kościoła –
czyli kapłanów. Bp Andrzej Czaja



PLAN OBCHODÓW
TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W DIECEZJI OPOLSKIEJ
18-25.01.2022

N , 16.01.2022
godz. 9.00 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Jordan) (Epifania
w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego
3), przewodniczenie i kazanie: o. Volodymyr Shuba.
godz. 16.00 – III Ekumeniczny Koncert Kolęd, Kino Bajka w Kluczborku (chór prawosławny z
Wrocławia, wyższobramski chór kameralny z Cieszyna, orkiestra dęta z Bazan)
P , 17.01.2022
godz. 18.00 – premiera filmu dokumentalnego „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Lute-
ranie”, Biblioteka Miejska w Opolu, ul. Minorytów 4.
W , 18.01.2022
godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. Drzyma-
ły 1a), przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Słowo Boże: pastor Mariusz Muszczyński
(Zielonoświątkowa Wspólnota „Ostoja” w Opolu)
C , 20.01.2022
godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana
w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie i kazanie: abp prof. dr hab. Al-
fons Nossol.
N , 23.01.2022
godz. 10.30 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), prze-
wodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu),
kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja
godz. 15.00 – nabożeństwo ekumeniczne, parafia rzymskokatolicka w Pokoju, przewodniczenie:
ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Pokoju), kazanie: ks. Eneasz Ko-
walski (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju).
Po nabożeństwie – premiera filmu „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Luteranie”
godz. 18.00 – Ekumeniczna Modlitwa Młodych, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul.
Drzymały 1a), przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Słowo Boże: ks. Wojciech Pracki
(proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Opolu).
P , 24.01.2022
godz. 17.00 – premiera filmu „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Luteranie”, Kino Bajka
w Kluczborku.
W , 25.01.2022
godz. 9.45-11.15 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego,
Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Kościoły o synodalności. Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd
Glaeser. Prelegenci: ks. bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, ks. mgr-lic. Wojciech Pracki, pastor mgr-lic.
Mariusz Muszczyński.
C , 27.01.2022
godz. 18.00, premiera filmu „Religie i wyznania Śląska Opolskiego – Luteranie”, Dom Kultury
w Wołczynie.
N , 30.01.2022
godz. 15.00, nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Gorzowie Śląskim, przewodnicze-
nie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej) w Kluczborku), kazanie: ks.
Józef Dziuk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Gorzowie Śląskim).
P , 11.02.2022
godz. 18.00 – Eucharystia wraz z ekumeniczną modlitwą w intencji chorych, kościół pw. Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie: ks. prof. dr hab.
Zygfryd Glaeser, Słowo Boże: bp dr Marian Niemiec (Biskup Katowickiej Diecezji Ewangelicko-
Augsburskiej).



Prządek nabożeństw
16.01.2022 – 24.01.2022

niedziela 16 stycznia 2022 – II Zwykła
07:00 Za zm. Stanisława Knap w 3 rocznicę śmierci, zm. rodziców z obu stron i

zm. z pokrewieństwa Knap-Kusidło-Iskra.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Gabrielę i Edwarda Łyko, syna Mariana, Stanisława

i Marię Łużyna, Zuzannę i Edwarda Wałach, ks. Roberta Wałach, Francisz-
ka i Bertę Kaleta, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. Annę i Dominka Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus, rodzeństwo, Ery-
ka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów, siostry zakonne
i dusze w czyśćcu cierpiące oraz poległych na wojnie.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem i wręczeniem książeczek do nabożeństwa
dzieciom pierwszokomunijnymi koncertem zespołu O-Mega.

poniedziałek 17 stycznia 2022 – Św. Antoniego, opata
17:00 ........................................................................................................................
wtorek 18 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki

Bożej.
środa 19 stycznia 2022 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
07:00 (recytowana) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i zgodzę w rodzinie.
czwartek 20 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. Józefa Walach, rodziców Karola i Otylię Walach, Aleksję

i Antoniego Krettek, dziadków z obu stron, Józefa Piechula i dusze w
czyśćcu cierpiące.

piątek 21 stycznia 2022 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
07:00 (recytowana) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i zgodzę w rodzinie.
sobota 22 stycznia 2022 – Dzień powszedni
13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Izabeli Krettek z okazji 40 rocznicy
urodzin.

niedziela 23 stycznia 2022 – III Zwykła
07:00 ........................................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Teresę i Jana Wolnik, rodziców z obu stron, synową

Małgorzatę Wolnik, Eryka Harnasz i dusze w czyśćcu cierpiące.
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Heleny Ficoń z okazji 70 rocznicy
urodzin.

poniedziałek 24 stycznia 2022 – Św. Franciszka Salezego, biskupa i dra K-ła
17:00 Za zm. Anielę i Franciszka Jurecki, dzieci z rodzin Jurecki i Gocman, Teo-

dora i Elżbietę Wycisk i zm. z rodzin Wycisk i Bennek.



Informacje duszpasterskie
16.01.2021 – 23.01.2022

Dzisiaj styczniowa kolekta na opał. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące po-
trzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewa-
jącym na konto parafialne lub korzystającym z mikropłatności na stronie parafii.

Dzisiaj o godz. 14:00 nabożeństwo z poświęceniem i wręczeniem książe-
czek dzieciom pierwszokomunijnym. W czasie nabożeństwa oprawę za-

pewni Młodzieżowy Zespół O-mega, który od 4 lat służy muzyką podczas róż-
nych wydarzeń religijnych dekanatu raciborskiego czy diecezji opolskiej. Składa
się z młodych ludzi, na co dzień uczących się w szkołach ponadpodstawowych i
studiujących, a od kilku lat służących w parafii Matki Bożej w Raciborzu. W
20219 roku zostali zwycięzcami ogólnopolskiego Festiwalu Pozytywnych Warto-
ści. Po nabożeństwie będzie można wesprzeć posługę zespołu drobną ofiarą.
Dzisiaj też Biskup Opolski Andrzej Czaja, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w
Raciborzu otworzy proces beatyfikacyjny świątobliwej Eufemii Piastówny
(1299-1359), księżniczki raciborskiej i przeoryszy raciborskich dominikanek.
Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem Bisku-
pa Opolskiego, podczas której homilię wygłosi Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

W dniach 18 do 25 stycznia przeżywamy rokrocznie w Kościele Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będzie mu towarzyszyć ha-
sło zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę

na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). Zapraszam do udziału w
diecezjalnych obchodach ekumenicznych, których program zamieszczam na dru-
giej stronie gazetki.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla
uczniów VII kl. Szkoły Podstawowej.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.

W związku z trwającym w całym Kościele synodem, w imieniu Księdza Biskupa,
zapraszam osoby chętne wziąć udział na etapie konsultacji, a które nie należą do
parafialnych rad duszpasterskich, na spotkanie dekanalnej grupy synodalnej, w
sobotę 22 stycznia o godz. 14:30 do domu katechetycznego przy parafii Matki
Bożej w Raciborzu. Zainteresowane osoby proszę o wcześniejsze zgłoszenie się
do kancelarii parafialnej po scenariusz spotkania. Więcej informacji dotyczących
konsultacji w dekanacie raciborskim u ks. Artura Juzwy z parafii Matki Bożej.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzą-
tali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.                  
                                                                             
                                                                                 
                                                    

We wtorek (18.01) o godz. 18:45 w salce parafialnej zebranie rodziców dzieci I-
Komunijnych.


