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II Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Łukasza (3,1-6)
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego
Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny;
za najwyŜszych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało
słowo BoŜe do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieŜki dla Niego! KaŜda dolina niech będzie wypełniona, kaŜda góra i
pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie
ujrzą zbawienie BoŜe.”
Porządki generalne, szorowanie okien, szykowanie listy z zakupami, no i coroczne długie rozmyślania nad prezentami, fakt, Ŝe na raciborskim
rynku stanęły juŜ jarmarkowe budy wskazuje, Ŝe
zbliŜają się święta. Zatem czas wielkich przygotowań do nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia
moŜna uznać za otwarty.
Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas równieŜ do
swoistego przygotowanie się na święta. Jako przewodnika w tych przygotowaniach dostajemy dzisiaj
ostatniego proroka Starego Testamentu - Jana
Chrzcielna, który w niesamowity sposób głosił
Słowo BoŜe. Na czym ta wyjątkowość polegała?
Na głoszeniu tego, co miał w sercu. Jan Chrzciciel
mocno wsłuchiwał się w Słowo BoŜe, moŜna powiedzieć, Ŝe rozwaŜał je w swoim sercu. Warto się
dzisiaj zastanowić nad tym jak wygląda moje zasłuchanie się w Słowo? Jak często sięgam po Słowo
BoŜe.
Jak więc moŜna się w to Słowo wsłuchać głębiej? Trzeba nam wyjść na pustynię. Nie chodzi o wyjazd na pustynię w sensie dosłownym, ale o
konkretną postawę wyciszenia,
refleksji nad swoim Ŝyciem. Pewną
analizę swojego Ŝycia: na ile w

moim Ŝyciu jest obecny Bóg. Na ile w realizuję to
Jezusowe „bądź wola Twoja”? Zatem szykując się
do przyjścia Pana Jezusa, trzeba nam najpierw
zadbać o nasze serca. Trzeba dzisiaj zobaczyć jak
wygląda moja relacja z Panem Jezusem, Bogiem
Ŝyjącym. On pragnie przemienić moje serce, tylko
muszę mu pozwolić działać.
Dlatego prorok Izajasz zacytowany w dzisiejszej Ewangelii woła, aby wyprostować ścieŜki i
prostować drogi na przyjście Pana. Na ile moje
serce jest otwarte na przyjście Pana Jezusa? Na ile
przyjmuję Jego wolę? Jan Chrzciciel głosił ludziom
to, co usłyszał od Pana w sercu. Dlatego tak wielu
dało wiarę Jego nauce. A jakie słowa ja głoszę?
Panie, otwórz moje serce na Twoje słowo.
Przenikaj je i uświęcaj mocą swojego Ducha,
abym potrafił wypełniać twoja wolę w swoim Ŝyciu. Uczyń mnie prorokiem Twojej miłości w świecie. Amen
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Poniedziałek – 10 grudnia 2012
Łk 5,17-26
630
W intencji Izabeli oraz Magdaleny z okazji 18. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i
dary Ducha Świętego oraz o pomyślne zdanie matury
Za †† rodziców Piotra i Stanisławę, †† rodzeństwo Kazimierę i Mariana oraz za † bratową
700
1730
Roraty. 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Genowefę, tatę Filipa oraz †† rodzeństwo Pelagię, Jana i Zdzisława
2. Za † męŜa Henryka Cichonia w r. urodzin, całe pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 11 grudnia 2012
Mt 18,12-14
630
Za † Władysława Ligęzę (od siostrzeńca Pawła z rodziną)
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die †† Eltern Ernst und Maria, sowie für
alle †† Verwandten und Vorfahren der Familien Jendrosch, Gonschior, Podhajski und Rödiger
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Aleksandra Madeckiego w dniu imienin z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1730
Roraty. 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla
Bartłomieja na nowej drodze Ŝycia małŜeńskiego
2. Za †† babcię Salomeę i dziadka Jana Czernieckich w 17. rocznicę śmierci, prosząc o Miłosierdzie BoŜe i radość wieczną
Środa – 12 grudnia 2012
Mt 11,28-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Paulinę Kokoszko w I rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z
rodziny
700
O opiekę Matki BoŜej z Guadalupe i Anioła StróŜa dla Karola w pierwszą rocznicę urodzin
1730
Roraty. 1. W intencji ks. Adama o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej w dniu
urodzin (od RóŜ RóŜańcowych)
2. Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda Przybyła
Czwartek – 13 grudnia 2012 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Mt 11,11-15
630
Za †† rodziców Józefa i Katarzynę, †† dzieci oraz †† z pokrewieństwa
Za †† męŜa Ryszarda w 2. rocznicę śmierci, ojca Aleksandra, teścia Alojzego, szwagra Anto700
niego oraz za † Janusza Kubielasa
1730
Roraty dla dzieci, młodzieŜy, studentów i dorosłych. 1. Za † mamę Stefanię Paszkowską, ††
Janinę i Mikołaja Marcinowskich, kuzyna Edwina Węgrzyna
2. Za †† męŜa Wiesława, rodziców z obu stron, brata Edwarda, Annę, Marcina Cieślika i całe ††
pokrewieństwo
Przyjęcie relikwii bł. Karoliny; Akustyczny koncert Love Story
Piątek – 14 grudnia 2012 – św. Jana od KrzyŜa, kapłana i doktora Kościoła
Mt 11,16-19
630
Za † Jadwigę Daniel, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za †† męŜa i ojca Jana, trzech braci i siostry Katarzynę i ElŜbietę, rodziców i pokrewieństwo
1730
Roraty dla młodzieŜy i dorosłych 1. Za † Adama Rzeszowskiego w 5. rocznicę śmierci, †† ojca
Józefa, brata Dariusza PrzysięŜnego oraz †† z obu stron
2. Za † matkę Agnieszkę Simek i wszystkich †† z rodziny
Sobota – 15 grudnia 2012
Mt 17,10-13
630
Roraty dla dorosłych. 1. Za †† syna Ireneusza Szczepanika, Mariannę i Stanisława Połeć,
Stefanię i Ludwika Szczepanik, Zofię i Ludwika Kocjan oraz Janinę i Ludwika Korneusz
2. Za † Władysławę Gruszkę (od sąsiadów z ulicy Polnej 6a)
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † mamę Annę w rocznicę śmierci, † ojca Piotra, †† teściów oraz †† z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa i ojca Idziego Leśniaka w 10. rocznicę śmierci
oraz za †† z rodziny Leśniak i Szabliński, za † Jerzego Polaczka w 3. rocznicę śmierci, za †
męŜa Roberta Sztajera w 3. rocznicę śmierci, za † mamę Franciszkę w rocznicę urodzin, † ojca Józefa oraz za †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Ludwikę Wirską w I rocznicę śmierci, za † Stanisława Ziębę (od Ŝony Haliny i syna Mariusza z rodziną), za † Agnieszkę Rajman, za † Beatę Pierchałę (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20), za † mamę Reginę
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Homala w 7. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny, za † Piotra Dołęgę (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Słowackiego 38), za † Stanisława Januszewskiego (od sąsiadów z ul. Pomnikowej 9-13), za † Irenę Stogniew oraz wszystkich †† z rodziny Stogniew i Holeniowskich, za †
męŜa Mariana Janczy, †† rodziców z obu stron, za † Jana Dawia (w 30. dzień, od sąsiadów z
ul. Kołłątaja), za † Kazimierę Bobko (od sąsiadów), za † mamę ElŜbietę Laska w 2. rocznicę
śmierci, † ojca Antoniego i siostrę Gabrielę
III Niedziela Adwentu – 16 grudnia 2012 – Gaudete
So 3,14-18; Flp 4,4-7;Łk 3,10-18
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Helenę i Arnolda oraz za †† z rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
W intencji Krystyny i Jerzego Nowak z okazji 55. rocznicy ślubu oraz w intencji Ewy i Krystyny z okazji urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1030
Za † Ŝonę Janinę Pilipczuk, †† rodziców z obu stron
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Bolesława, †† rodziców z obu stron i †† rodzeństwo oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie Adwentu
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Dzisiaj zapraszamy na naboŜeństwo popołudniowe Akatyst ku czci Bogurodzicy. W imieniu scholi
zapraszamy na godz. 1715. W związku z tym róŜaniec o 1645.
W dalszym ciągu zapraszamy na Roraty na godz. 1730. W piątek roraty dla młodzieŜy i dorosłych, w
sobotę o 630 dla dorosłych.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po Mszy wieczornej.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Roratnią zarówno w czwartek, jak i w piątek o godz. 1730. Po Mszy
spotkanie grupy brewiarzowej. W czwartek przybędą do naszej parafii relikwie bł. Karoliny Kozkówny, patronki młodzieŜy oraz Ruchu Czystych Serc. Po Mszy akustyczny koncert Love Story.
Na to spotkanie zapraszamy takŜe studentów Duszpasterstwa Akademickiego.
W tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania z
klas I i II gimnazjum. Plan spotkań pod wieŜą. Przypominamy o moŜliwości zalogowania się na portalu nasza-wiara.pl do grupy „Bierzmowanie NSPJ 2012-13”.
MłodzieŜ zainteresowaną Światowymi Dniami MłodzieŜy zachęcamy do zainteresowaniem się
Akcją Apostoła Macieja, która kończy się dzisiejszym wieczorem. Szczegóły na stronie parafialnej.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600.
W sobotę 15 grudnia od godz. 730 przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w zakrystii.
Za tydzień w klasztorze Annuntiata od 900 adwentowy dzień skupienia dla męŜczyzn.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. MoŜna nabywać
wigilijne świece Caritas, opłatki, sianko. W przyszłą niedzielę po mszach świętych będzie moŜliwość
zakupu przed kościołem świątecznych pierników. KaŜdy z nich jest ręcznie zdobiony, przedstawiając
wartość nie tylko kulinarną, ale takŜe estetyczną. Dochód ze sprzedaŜy na duszpasterstwo młodzieŜy.
Do koszy z tyłu kościoła moŜna składać trwałą Ŝywność przeznaczoną na pomoc rodzinom.
Kolekta dzisiejsza oraz z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii oraz świąteczny wystrój kościoła.
11 grudnia o 1730 w Gimnazjum nr 5 odbędzie się spotkanie prezydenta miasta Racibórz z mieszkańcami naszej dzielnicy.
Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Genowefa Jarosławska, lat 86, zam. na ul. Ocickiej 12
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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„Akatyst ku czci Bogurodzicy”
Akatyst
jest
hymnem
liturgicznym, charakterystycznym
dla Kościołów Wschodu. W
tradycji bizantyjskiej jest to całe,
niekiedy długotrwałe naboŜeństwo
złoŜone z pieśni pochwalnych ku
czci Chrystusa, Bogurodzicy lub
świętych, śpiewane na stojąco.
Greckie słowo Akathistos oznacza
bowiem "hymn śpiewany na stojąco". A jego spolszczona wersja to
właśnie AKATYST.
Najbardziej znanym, takŜe w
Kościele Rzymskokatolickim, jest
„Akatyst ku czci Bogurodzicy”. Uznawany jest w
literaturze chrześcijańskiej za najstarszy hymn ku
czci Matki BoŜej, przez wielu uwaŜany za jedno z
największych arcydzieł literatury bizantyjskiej. Pochodzi najprawdopodobniej z V-VI wieku. Jego
autorstwo jest przypisywane świętemu Romanowi
Melodosowi (Pieśniarzowi).
Około VIII wieku Akatyst został przetłumaczony na łacinę i na wiele innych języków, w wyniku
czego wywarł ogromny wpływ na poezję maryjną
całego Kościoła. Polski współczesny przekład Aka-

tystu został dokonany w 1965 przez
jezuitę o. Mieczysława Bednarza.
Akatyst składa się z 24 strof,
które
w
greckim
oryginale
zaczynają się od kolejnych liter
greckiego alfabetu. W tekście
polskim został zachowany układ
liter alfabetu polskiego. Strofy te to,
na przemian, kondakiony (krótkie) i
ikosy (dłuŜsze). KaŜdy kondakion
kończy się refrenem "Alleluja", a
ikos
wezwaniem
"Witaj,
Oblubienico Dziewicza". Treść
hymnu koncentruje się wokół tematu
obecności Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego i
Jego Kościoła. Przeplatają się w nim teksty odnoszące
się do Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa. KaŜda strofa
zaczyna się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu,
który kieruje naszą myśl ku wnętrzu tajemnicy.
Pozdrowienia, wezwania litanijne, rozpoczynają się
od greckiego słowa "Chaire", co tłumaczymy jako:
Witaj, Bądź pozdrowiona, Raduj się! Akatyst ten jako
hymn na cześć Bogurodzicy do dziś jest uroczyście
celebrowany. Najczęściej śpiewa się go przed ikoną
Bogurodzicy.

Po raz kolejny będziemy gościć w naszej parafii

relikwie bł. Karoliny
co jest dla nas okazją do większej modlitwy z ludźmi młodymi
oraz za młodych. Bł. Karolina, z racji jej młodego wieku, im właśnie patronuje. Jest teŜ patronką Ruchu Czystych Serc. Ufamy, Ŝe
uda się wzmocnić w młodych sercach tę ideę, a moŜe i zaszczepić
w innych.... Ostateczną motywacją jest obietnica Jezusa: „błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądać będą”. Obecność relikwii w naszej parafii wpisuje się ogólnodiecezjalną peregrynację,
a takŜe w Adwentowe rozwaŜania poświęcone świętym.
Pragniemy takŜe, aby czwartkowe modlitewne spotkanie przyjęło formę muzyczną. Zapraszamy zatem
na akustyczny koncert Love Story. Od czasu nagrania pierwszej płyty, zarejestrowanej w naszym kościele
w 2007 roku wiele się wydarzyło. Były nagrody, płyty roku, teledyski. Jednak najwaŜniejsze dokonywało
się w ludzkich sercach, które stawały się coraz to bardziej gotowe na oglądnie Boga... Na czwartkowym
spotkaniu wybrzmi materiał przygotowywany na nową płytę.
Więcej o Ruchu Czystych Serc na www.rcs.org.pl natomiast o Love Story na www.lstory.pl
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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – bezpośredni kontakt telefoniczny 603 475 167;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

