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Świętej BoŜej Rodzicielki
Ewangelia według św. Łukasza (2,16-21)
„Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i
Niemowlę, leŜące w Ŝłobie... Lecz Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozwaŜała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i
widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i naleŜało
obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.”
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma takŜe inne znaczenie.
Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza
z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki BoŜej zrodziło się juŜ w staroŜytności
chrześcijańskiej. Kościół zachodni juŜ w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.
Uroczystość Świętej BoŜej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Podkreśla ono
wagę Jej macierzyństwa. Wprowadził je do litur-

gii Kościoła papieŜ
Pius XI w roku
1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie
(431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę
tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale
podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i
przeniosła na 1 stycznia. Wybrano bardzo stosowny, nie przypadkowy dzień: oktawy BoŜego Narodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złoŜyć odpowiedni hołd
Jego świętej Rodzicielce.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Ewangelia według św. Mateusza (2,1-12)
Uroczystość Objawienia Pańskiego naleŜy do pierwszych, które
uświęcił Kościół. Na Wschodzie
pierwsze jej ślady spotykamy juŜ w
III w. Tego właśnie dnia obchodził
Kościół grecki święto BoŜego Narodzenia, ale w treści znacznie
poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na
ziemi w tajemnicy wcielenia. Na
Zachodzie uroczystość Objawienia
Pańskiego datuje się od końca IV w.
oddzielnie od BoŜego Narodzenia.
W Trzech Magach pierwotny

Kościół widzi siebie, świat pogański,
całą rodzinę ludzką, wśród której
zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z
krańców świata złoŜyć Mu pokłon.
Dla podkreślenia uniwersalności
zbawczej misji Chrystusa Pana,
tradycja chrześcijańska wśród Magów od bardzo juŜ dawna umieszcza
takŜe Murzyna. Uniwersalność zbawienia akcentują takŜe: sama nazwa
święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.

2

Źródło - gazetka

Poniedziałek – 2 stycznia 2012 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
J 1,19-28
630 1. Za †† rodziców Matyldę i Edwarda, †† z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z
obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Zygmunta Kędziora
700
Za † Urszulę Slanina w I rocznicę śmierci
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1730
1800 Za † Ŝonę Emilię Wasiuk
Wtorek – 3 stycznia 2012
J 1,29-34
630
Za † ciocię Małgorzat Lukaszczyk (od bratanicy Magdy z rodziną)
800
W języku niemieckim: Zur Mutter Gottes der immerwährenden Hilfe um weitere Kraft,
Gesundheit sowie Gottes Segen für Ehemann Vater und Großvater Heinz Mateja
900
Za †† matkę Barbarę Rydzak, ojca Mikołaja, matkę Pelagię i ojca Filipa, wszystkich †† z
obu stron
Za †† rodziców Joannę i Józefa Chorczyk
1800
Środa – 4 stycznia 2012
J 1,35-42
630 1. Za † Annę RoŜnawską (od koleŜanek z klubu Seniora)
2. Za † Kazimierza Sopniewskiego w 4. r. śmierci, † Ŝonę Krystynę, rodziców i teściów
700
Za † Edeltraudę Donat (od współlokatorów)
1800
W intencji rodziny Jakosz o błogosławieństwo BoŜe w Nowym Roku
I Czwartek miesiąca – 5 stycznia 2012
J 1,43-51
630 1. Do BoŜej Opatrzności i Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Poźniak i dla całej Ŝyjącej rodziny oraz
za †† z rodziny Poźniak
2. W intencji Ŝyjących i zmarłych z rodziny Kusnutinowa oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Genowefy
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Mikołaja i Annę Horny, siostrę Małgorzatę, braci
Jerzego i Huberta
1630
Kolędowanie dla dzieci
Godzina święta
1730
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty
modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
Piątek – 6 stycznia 2012 – Objawienie Pańskie
Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
700
Za † syna Sebastiana w 12. rocznicę śmierci
900
Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Erwina w 45. rocznicę urodzin i Ryszarda w 42. rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜą opiekę na dalsze lata dla całej rodziny
1200
W intencji Parafian i czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
W intencji Pauliny z ok. 18. urodzin o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
I Sobota miesiąca – 7 stycznia 2012
Mt 4,12-17.23-25
630
Za †† męŜa Huberta Ligacza w 3. rocznicę śmierci, braci i siostrę oraz rodziców z obu stron
700 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za † Marię Ziembowicz w 10. rocznicę śmierci
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Z okazji 70. urodzin RóŜy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i opiekę Matki Boskiej w rodzinie

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
Niedziela – 8 stycznia 2012 – Chrzest Pański
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6-11
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Wiesława w 25. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
1030
Dziękczynna w intencji Neli i Adama Śliwka w 30. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1200
W intencji Iwony i Tomasza z okazji 15. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1700
RóŜaniec
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † męŜa Zbigniewa Michalczaka w 9. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w Nowym Roku
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj w uroczystość Świętej BoŜej Rodzicielki zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory kolędowe. Dziś moŜna uzyskać odpust zupełny za odmówienie w kościele hymnu do Ducha Świętego.
Z Nowym Rokiem wprowadzamy w nasze Ŝycie liturgiczne dwie zmiany. W pierwsze niedziele
miesiąca Msza Święta o godz. 900 będzie sprawowana w języku łacińskim. We wtorki oraz w
piątki zamiast Mszy Świętej o 700 będzie odprawiana o godz. 900. Zmiana ta jest z myślą o osobach
starszych, emerytach. Mamy nadzieję, Ŝe zwiększy to ilość osób uczestniczących w Mszach w tygodniu.
W poniedziałek o 1730 wspólna modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne dla wszystkich
zainteresowanych organizowane przez wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga). Spotkanie
oparte jest o półgodzinny film.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
RównieŜ w czwartek o 1630 kolędowanie dla dzieci przy Ŝłóbku. MoŜna przynieść swoje instrunenty.
W piątek, 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. To jedno z waŜniejszych
świąt Pańskich, w którym wspominamy te wydarzenia, które pozwalają w Nowonarodzonym rozpoznać prawdziwego Boga. Stąd wspominamy pokłon Trzech Mędrców, ale takŜe objawienie w
czasie chrztu i pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Jest to dzień wolny od pracy. Porządek Mszy
Świętych jak w niedziele.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
Z powodu kolędy nie będzie w tym miesiącu odwiedzin chorych.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
W sobotę w klasztorze Annuntiata od godz. 2000 czuwanie dla młodzieŜy. Zapraszamy młodzieŜ
od 3 klasy gimnazjum.
Za tydzień niedziela Chrztu Pańskiego. Tym dniem kończy się liturgiczny okres Narodzenia
Pańskiego.
W okresie kolędowym nie będzie spowiedzi w czasie wieczornej Mszy Świętej. Okazja będzie
przed lub po Mszy)
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
Objawienia Pańskiego na misje.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Wyciągnął na brzeg
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Stanisław Paszkowski, lat 88, zam. na ul. Chełmońskiego 31
 Maria Paskuda, lat 85, zam. na ul. Pomnikowej 29
 Edward Małys, lat 75, zam. w Kietrzu
 Józef Baran, lat 67, zam. na ul. Chełmońskiego 32
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Rok 2011 w liczbach
Zakończenie starego roku to tradycyjnie czas podsumowania. W tej części popatrzmy na liczby. Zawarte są w tabelach, w których zestawiamy chrzty i pogrzeby, oraz I Komunie i bierzmowania. Daje
nam to obraz ilości nowych parafian, dzieci w wieku 10 lat, młodzieŜy w wieku 16 lat oraz tych, którzy od nas odchodzą. Wszystko to widzimy na przestrzeni 12 lat. Miniony rok to kolejny, w którym
ilość narodzin przewyŜsza ilość zgonów. Od 6 lat te liczby się wahają i trudno mówić o jakiejś zdecydowanej tendencji. Do 2005 roku istniała przewaga chrztów.
Ciekawe jest porównanie I Komunii i bierzmowania. Tutaj malejące ilości są znakiem niŜu demograficznego. Ciekawym wydaje się takŜe porównanie ilości chrztów z 1999 roku (105) z ilością dzieci do
I Komunii w 2009 r. (96). Mniejsza ilość dzieci to pewnie efekt emigracji parafian. Na tym tle jednak
ciekawy jest rocznik 2001. Było tu 83 dzieci ochrzczonych, a jednak 93 przystąpiło do I Komunii.
Pamiętajmy jednak, Ŝe nie wszystkie dzieci komunijne to nasi parafianie.
Bardziej zastanawiające jest porównanie dzieci Komunijnych z 2004 roku z tegorocznymi bierzmowańcami. Są to te same „dzieci”. W 2004 było ich 142 – do bierzmowania przystąpiło 101. Tutaj juŜ
większą role pełnia zaniedbania religijne niŜ migracja parafian.
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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.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
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):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

