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I Niedziela Adwentu 
Ewangelia według św. Mateusza (24,37-44) 
 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed 
potopem jedli i pili, Ŝenili się i za mąŜ wydawali aŜ do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, Ŝe przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak równieŜ będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy 
dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą 
mleć na Ŝarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan 
wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno 
by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” 
 

U początku Adwentu otrzymaliśmy od Ojca 
Świętego dokument – Adhortację. Nosi ona tytuł 
Evangelii Gaudium – Radość Ewangelii. MoŜe ten 
dokument stałby się „pokarmem” na czas Adwentu? 

2. Wielkim ryzykiem w dzisiejszym świecie, z 
jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest 
smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i 
chciwym sercu, towarzyszący poszukiwaniu powierz-
chownych przyjemności oraz izolującemu się sumie-
niu. Kiedy Ŝycie wewnętrzne zamyka się we własnych 
interesach, nie ma juŜ miejsca dla innych, nie liczą się 
ubodzy, nie słucha się juŜ więcej głosu BoŜego, nie 
doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika 
entuzjazm związany z czynieniem dobra. RównieŜ 
wierzący wystawieni są na to ryzyko, nieuchronne i 
stałe. Wielu temu ulega i stają się osobami uraŜonymi, 
zniechęconymi, bez chęci do Ŝycia. Nie jest to wybór 
godnego i pełnego Ŝycia; nie jest to pragnienie, jakie 
Bóg Ŝywi względem nas; nie jest to Ŝycie w Duchu 
rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa. 

3. Zapraszam kaŜdego chrześcijanina, nieza-
leŜnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, 
by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezu-
sem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję 
gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nie-
ustannie kaŜdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś 
mógłby uwaŜać, Ŝe to zaproszenie nie jest skiero-
wane do niego, poniewaŜ «nikt nie jest wyłączony 

z radości, jaką nam przynosi Pan» (przyp.1). Kto 
zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezu-
sa, tego Pan nie zawiedzie, przekona się, Ŝe On juŜ 
na niego czekał z otwartymi ramionami. Wtedy jest 
sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystu-
sowi: «Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem 
tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, 
ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze 
z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, 
Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona». 
Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubili-
śmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg 
nigdy nie męczy się przebaczaniem nam; to nas 
męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który 
zachęcił nas do przebaczenia «siedemdziesiąt sie-
dem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On 
przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za kaŜdym 
razem bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie moŜe 
nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nie-
skończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam 
podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, 
która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze moŜe przy-
wrócić nam radość. Nie uciekajmy przed zmar-
twychwstaniem Jezusa, nigdy nie uwaŜajmy się za 
martwych, niezaleŜnie od tego, co się dzieje. Nic 
nie moŜe być większe od Jego Ŝycia, które pozwala 
nam iść naprzód. 

Ojciec Święty Franciszek
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Poniedziałek – 2 grudnia 2013        Mt 8,5-11 
   630   Za † Alferda Manjurę (od współlokatorów z ulicy  Katowickiej 11) 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej i Anioła StróŜa w intencji Macieja 

Nieckarza z okazji 2. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1730   Roraty 1. W rocznicę śmierci matki Honoraty, jej męŜa Wacława i †† z rodziny 
   2. Za †† rodziców Annę i Franciszka Lukaszczyk, dwóch braci, szwagierkę Małgorzatę i †† z 

pokrewieństwa 
      Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
Wtorek – 3 grudnia 2013 – św. Franciszka Ksawerego, kapłana   Łk 10,21-24 
   630   Za † Jana Miśtę (od Jana Błachuckiego) 
   800   W języku niemieckim: Za † Engelberta Kusza 
   900   Za †† rodziców Piotra i Stanisławę oraz rodzeństwo i bratową 
 1730   Roraty Za † ojca Pawła Mikę w 7. rocznicę śmierci 
Środa – 4 grudnia 2013         Mt 15,29-37 
   630   Za † ojca Włodzimierza Kuźmicza w 8. rocznicę śmierci 
   700   W intencji córek Barbary i GraŜyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 

i BoŜe błogosławieństwo 
   900   Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych górników 
 1730   Roraty Za † Marię Zuber 
I Czwartek miesiąca – 5 grudnia 2013       Mt 7,21.24-27 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Paskudę w rocznicę urodzin 
   700   W dniu urodzin męŜa Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski o BoŜe błogosławieństwo 

na dalsze lata Ŝycia 
 1630   Godzina Święta 
 1730    Roraty 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspól-

noty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Za † matkę Emilię Wieczorek w 9. rocznicę śmierci 
I Piątek miesiąca – 6 grudnia 2013       Mt 9,27-31 
   630   Za † siostrę Marię 
   900   Za † męŜa Jana w rocznicę śmierci 
 1700   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   Roraty dla młodzieŜy i dorosłych 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† męŜa i ojca Eugeniusza, syna Jana, rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cier-

piące 
   3. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Bety z okazji 18. rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie 

I Sobota miesiąca – 7 grudnia 2013 – św. AmbroŜego, biskupa i doktora Kościoła      Mt 9,35-10,1.5.6.8 
   630   Roraty dla dorosłych 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków 

śywego RóŜańca 
   2. Za †† rodziców Johannę i Atanazego Bugla i syna Fridolina 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Z okazji 40. urodzin Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Romana Zdrzałka i †† rodziców z obu stron 
   3. Do BoŜej Opatrzności w intencji męŜa Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalszą BoŜą opiekę, siły w pokonywaniu choroby oraz opiekę Matki BoŜej 

w w w . n s p j r a c i b o r z . p l  
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II Niedziela Adwentu – 8 grudnia 2013 – Niepokalane Poczęcie NMP 
Rdz 3,9-15; Rz 15,4-9; Łk 1,26-38 

   700    Za † ojca Franciszka w rocznicę urodzin, † brata Wilhelma w rocznicę śmierci, †† matkę He-
lenę, brata Jerzego, siostrę ElŜbietę, teścia Mieczysława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† Stanisławę i Wincentego Kuczko, †† z rodziny Kuczko, Czesława Tomczaka i †† z 

rodziny 
 1030  1. W intencji Dzieci Maryi oraz Rycerstwa Niepokalanej 
   2. Dziękczynna w intencji Czesławy z okazji 75. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1200   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze dla rodziny Jakosz 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo Adwentowe 
 1800    Za † Adama Rzeszowskiego w 6. rocznicę śmierci, †† Józefa i Dariusza PrzysięŜnego oraz za 

†† z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie Adwentu 
• Rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny w historii zbawienia. Adwent ma podwójny charakter; przygo-

towuje nas do powtórnego przyjścia Chrystusa oraz w drugiej części do Narodzenia Pańskiego. Niech 
będzie to czas zwiększonej pracy nad sobą. Sposobem moŜe być uczestnictwo w Mszach Roratnich ku 
czci Matki BoŜej. Zachęcamy do wykonania wieńców adwentowych oraz do tego, aby nie wykorzy-
stywać przedwcześnie dekoracji boŜonarodzeniowych. 

• Zapraszamy wszystkich, nie tylko dzieci, do uczestnictwa w Mszach Roratnich. Roraty dla dzieci 
od poniedziałku do czwartku o 1730; w piątek dla młodzieŜy i dorosłych o 1800; w sobotę o 630 dla 
dorosłych. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w godzinach Mszy Świętych. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
naboŜeństwo Adwentowe z błogosławieństwem opłatków. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi oraz po Mszy spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru; o 1900 film i spotkanie Net for 

God (spotkanie modlitewno formacyjne Chemin Neuf). 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Msze Roratnie w piątki o godz. 1800 (!). Po Mszy spotkanie grupy bre-

wiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1630, w piątek od 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1630 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• Odwiedziny chorych w tym miesiącu będą w sobotę 14 grudnia. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• Od dzisiaj moŜna w zakrystii nabyć opłatki oraz świece wigilijne Caritas. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Przed kościołem jest moŜliwość wsparcia klasztoru 
Sióstr Benedyktynek. 

• Za tydzień przed kościołem zbiórka na rzecz parafialnego Caritas, tak, aby była moŜliwa pomoc ro-
dzinom potrzebującym przed świętami. MoŜna teŜ będzie przynieść trwałą Ŝywność (od niedzieli 8 do 
15 grudnia) i złoŜyć w kościele. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� Alfreda Galińska, lat 74, zam. na ul. Słowackiego 50 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Adopcja Serca to sposób opiekę nad dzieckiem, czy 
klerykiem na odległość. Od pewnego czasu objęliśmy taka opieką kleryka 2 
roku w Kamerunie. Otrzymaliśmy od niego list. Oto jego treść. 
 

Drodzy Dobrodzieje 
Z wielkimi emocjami i bardzo wielką radością przez ten list chcę Wam 

podziękować za Wasze duŜe poświęcenie i bezinteresowną pomoc wobec 
mnie. Pochodzę ze wschodu Kamerunu z małej miejscowości Dome. Miałem 
duŜo szczęścia, Ŝe moi rodzice zdecydowali się, abym przyszedł na świat. 
Wzrastałem u boku mojego dziadka, dzięki któremu poznałem drogę do Boga 
i Kościoła. Przez dziadka poznałem takŜe S. Edytę w szkole podstawowej. To 
spotkanie zmieniło moje Ŝycie. Siostra skierowała mnie do małego semina-
rium, które ukończyłem bez przeszkód. Potem zamieszkałem w mieście na 
południu Kamerunu. Tam odkryłem powołanie, aby słuŜyć Bogu jako kapłan, i wstąpiłem do seminarium.  

Mam 21 lat. Wiele zawdzięczam Siostrze Edycie, która modli się za mnie dzień i noc, i jest dla mnie 
jak mama. Modlę się za Was i proszę Boga, aby obdarzył Was długim Ŝyciem, radością i wszystkimi ła-
skami, których potrzebujecie. Mam nadzieję, Ŝe pewnego dnia spotkam Was przy ołtarzu, aby wspólnie 
celebrować Eucharystię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i niech Bóg Was błogosławi. 

Martin Meyjong 
 

Rok Rodziny w naszej metropolii  
będziemy przeŜywać pod hasłem: Rodzina  
Miło ścią Wielka. Rodzina chrześcijańska to komunia-wspólnota osób zanurzona  
przez sakrament małŜeństwa w miłości BoŜej i urzeczywistniająca się we wzajemnej  
miłości męŜa i Ŝony, rodziców i dzieci. Jej doskonałym wzorem jest Święta Rodzina  
z Nazaretu, którą obieramy na patrona Roku. 

Obchodząc Rok Rodziny nie chcemy mnoŜyć nowych akcji i dzieł. ZaleŜy nam na przypomnieniu i po-
kazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, które w ramach duszpasterstwa 
rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej. śeby lepiej z nich 
korzystać, trzeba wiedzieć o bogatej ofercie słuŜby małŜeństwu i rodzinie na kaŜdym etapie, nawet w sytuacji 
kryzysu. By kościelne instytucje wspierania małŜeństw i rodzin mogły jeszcze lepiej słuŜyć, powinny współ-
pracować ze szkołami, mediami i samorządami lokalnymi. Widzimy w nich naturalnych sprzymierzeńców w 
trosce o rodzinę, od której zaleŜy jutro społeczeństwa, Kościoła i naszej Ojcowizny. 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o Adwencie 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 

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 oraz 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 – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

Restauracja MIMO zapraszaRestauracja MIMO zapraszaRestauracja MIMO zapraszaRestauracja MIMO zaprasza    
 

Racibórz, ul. Eichendorffa 12; Hala Sezam 
codziennie 10.oo – 18.3o 

soboty, niedziele 11.oo – 15.3o 
 

Pakiet 10 obiadów (2 dania, sok) waŜny 3 miesiące 
Przyjęcia – Urodziny – Komunie – Catering 


