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Niekiedy być może zazdrościmy Jezusowi, że może tak do-
kładnie określić i publicznie ogłosić zadanie i sens swego życia:
„Przyszedłem, żeby...”. Ale nie tylko tego. Jezus, powołując się
na proroka Izajasza, ma świadomość, że jest związany z bardzo
długą tradycją, może się na nią powoływać, a tym samym dalej
ją rozwijać i budować na niej swoje życie i swoją naukę. Zapewne jednak ni-
gdy w naszej zazdrości nie przekraczamy pewnych granic i szybko przepeł-
nia nas wielkie uczucie wdzięczności za wszystkie dary, jakie spotykają nas
w życiu, wszystkie odruchy serca, które pozwalają nam trwać w dobrych po-
stanowieniach - słowem za  wszystkie  łaski,  jak  się dawniej  mówiło  i  może
nadal mówi. Mamy bowiem też świadomość, że jako uczniowie i uczennice
Jezusa nigdy nie jesteśmy w stanie dorównać Mistrzowi w tym, co mógł i
uczynił dla innych. Czujemy się jednak zaproszeni, żeby iść z Nim i w Jego
imieniu i tak jak On, choć na naszą miarę, nieść dobrą nowinę ubogim na cie-
le i duszy, więzionym, niewidomym, zrozpaczonym i obarczonym winą.

I mieć ufność, że to, co już jest dobrego, i to, co dobrego robimy, jest –
nawet jeśli jest tak małe jak ziarno gorczycy – zaczynem królestwa Bożego.
Przynajmniej powinniśmy o tym pamiętać, bo świadomości tej potrzebujemy
jak dobrego, pożywnego Chleba. Być może właśnie na rozbudzeniu tej świa-
domości polega łaska, kryjąca się w dzisiejszej Dobrej Nowinie: Jezus przy-
szedł, aby uzdrowić też nasze ubóstwo, naszą ślepotę, rozpacz i rozwiązać
nasze więzy, i uwolnić nas od winy. I świadomości, że i On nas potrzebuje,
aby dalej prowadzić swe dzieło. - Kiedy? „Dzisiaj” – powiada Ewangelia.

Ta misja pięknie wpisuje się w hasło obecnego roku duszpasterskiego:
„Posłani w pokoju Chrystusa”. W każdej Mszy św. najpierw słyszymy
„Pokój zostawiam wam, Pokój mój wam daję” a potem „Idźcie w pokoju
Chrystusa”. To nasze podstawowe zadanie w tym świecie: roznosić pokój,
który czerpiemy od Chrystusa, nie zatrzymywać Jego darów dla siebie, ale
dzielić się nimi z każdym napotkanym człowiekiem. I nie musimy się oba-
wiać, że nam go zabraknie: Chrystus jest źródłem niewyczerpanym. Wystar-
czy tylko znowu przyjść i zaczerpnąć. Ile zdołamy...



Od 18 do 25 stycznia Kościoły chrze-
ścijańskie zapraszają do udziału w Tygo-
dniu Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Temat tegorocznego Tygo-
dnia brzmi: „Zobaczyliśmy Jego gwia-
zdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać
Mu pokłon”.  (Mt 2,2) Ma ono ujawniają
na nowo konieczność Światła, które roz-
prasza ciemności duchowej i materialnej
niemocy, zwłaszcza wobec problemów,
które wywołała pandemia.

Podkreślanie tego, co nas dzieli, i
pytanie, jak mogły sprawy zajść tak
daleko, albo dostrzeganie tego, co
nas łączy, i pytanie, jak może być
w przyszłości - prawdopodobnie ta
alternatywa czy różnica w postrze-
ganiu chrześcijaństwa jest najwięk-
szą przeszkodą na drodze do osta-
tecznej jedności.

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przyszliśmy oddać Mu pokłon”

(Mt 2,2)

N  S  B
W bezpośredniej bliskości Bożego Narodzenia przeżywamy – zgodnie z

wolą papieża Franciszka – Niedzielę Słowa Bożego. Śpiewając kolędy i wpa-
trując się w grotę betlejemską rozważaliśmy ten największy Dar Ojca Niebie-
skiego, jakim jest Jego Jednorodzony Syn – Zbawiciel świata (por. J 4,42).

W trzecią niedzielę roku liturgicznego wsłuchujmy się w natchnione tek-
sty Pisma świętego, w których „uszami i oczami wiary” możemy odkryć –
tak samo pokorną jak w stajence –  obecność tego samego Syna Bożego. Mo-
żemy usłyszeć w nich głos Boga, który do nas mówi. Co więcej, możemy zo-
baczyć w nich żywy i dynamiczny obraz wcielonego Syna Bożego – naszego
Zbawiciela i Mesjasza. Bóg Go posyła dzisiaj do nas, aby ofiarował nam trzy
zasadnicze dary: „radość w Bogu”; więź jedności we wspólnocie Kościoła; i
życie wieczne w Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za ten niezwykły dar Słowa Bożego, któ-
ry otrzymujemy podczas liturgii w kościele! Uwielbiajmy Go za to samo Sło-
wo Boże, które z ręki Kościoła otrzymaliśmy w postaci Pisma świętego. I w
tej postaci mogło ono zamieszkać nie tylko między nami, ale z nami! Módl-
my się o łaskę, aby je czytać, rozważać, uwielbiać i adorować – z tą samą mi-
łością, jaką żywimy do Chrystusa obecnego w naszych kościołach.
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Prządek nabożeństw
23.01.2022 – 31.01.2022

niedziela 23 stycznia 2022 – III Zwykła
07:00 W intencji Parafian.
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, ba i dra K-ła
17:00 Za zm. Anielę i Franciszka Jurecki, dzieci z rodzin Jurecki i Goc-

man, Teodora i Elżbietę Wycisk i zm. z rodzin Wycisk i Bennek.
wtorek 25 stycznia 2022 – N  . P
17:00 Za zm. Adelajdę Mika w 30 dni po śmierci.
środa 26 stycznia 2022 – Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
07:00 (recytowana) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i zgodzę w ro-

dzinie.
czwartek 27 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) Za zm. Agnieszkę Gomołka w 1. rocznicę śmierci.
piątek 28 stycznia 2022 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dra K-ła
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców i siostrę.
sobota 29 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Gerharda Zymelka, synową Irenę, zm. rodziców z dwóch

stron, rodzeństwo, szwagrów i zm. z rodzin Zymelka, Długosz,
Konieczny.

niedziela 30 stycznia 2022 – IV Zwykła
07:00 Za zm. Pawła Wyglenda w 30 dni po śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Franciszka Kachel, rodziców Elfrydę

i Józefa Wycisk, syna Józefa, Franciszka i Franciszkę Kachel,
dzieci, synowe, zięciów oraz za zm. z rodzin Wycisk, Kachel,
Machnik, Kretschmer.

11:00 W intencji rocznego dziecka Zofii Leny Joszko, jego rodziców i
chrzestnych, o opiekę Anioła Stróża i Matki Najświętszej.

poniedziałek 31 stycznia 2022 – Św. Jana Bosko, prezbitera
17:00 Za zm. rodziców Marię i Huberta Cwik, zm. z rodzin Cwik,

Kampka, Michacz, Nieużyła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
23.01.2021 – 30.01.2022

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą
niedzielę na opał zebraliśmy 3 686,30 PLN oraz 3,50 EUR. Serdeczne „Bóg
zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne
lub korzystającym z mikropłatności na stronie parafii.

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  Towarzyszy mu
hasło zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego
gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).
Zachęcam do modlitwy intencji pojednania i pokoju.

Zgodnie z wolą Papieża Franciszka dzisiejsza trzecia niedziela Okresu Zwy-
kłego każdego roku ma być w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa
Bożego. Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym o znaczeniu i
wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku mię-
dzy Słowem Bożym a liturgią.

Z powodu objęcia części zespołu kwarantanną, dzisiejszy koncert w
kościele św. Mikołaja w Raciborzu został odwołany.

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

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

Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje liturgiczny kurs dla fo-
tografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Będzie on miał
miejsce w soboty Wielkiego Postu: 5, 12, 19 marca 2022 r. Zgodnie

z zarządzeniem Episkopatu Polski fotografowie i operatorzy sprzętu audiowi-
zualnego oraz pracownicy mediów publicznych, którzy zamierzają wykony-
wać swoje czynności podczas celebracji liturgicznych, maja obowiązek oka-
zać przed rozpoczęciem celebracji zaświadczenie o ukończeniu takiego kur-
su. Zgłoszenia w terminie do 18 lutego przyjmuje Wydział Duszpasterski Ku-
rii Diecezjalnej w Opolu (tel. 77 44 32 130 lub na adres e-mail:
wd@diecezja.opole.pl). Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo
rekomendujące od proboszcza parafii.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. 

We wtorek o godz. 18:00 do salki parafialnej zapraszam na spotkanie Para-
fialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną.


