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II Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Mateusza (3,1-12)
„Wystąpił Jan Chrzciciel i głosił: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy
mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieŜki dla Niego”.
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. (...) Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, Ŝe przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i
saduceuszów, mówił im: „Plemię Ŝmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, Ŝe moŜecie sobie mówić: «Abrahama mamy za
ojca», bo powiadam wam, Ŝe z tych kamieni moŜe Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. JuŜ siekiera do
korzenia drzew jest przyłoŜona. KaŜde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w
ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On
wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”
W jednym mieszkaniu współŜyją ze sobą trzy
pokolenia. Przedstawicielem najstarszego jest babcia licząca 77 lat, najmłodsze reprezentują dwie
wnuczki. Babcia nie moŜe chodzić, więc co pewien
czas przynoszę jej Komunię świętą. Z reguły zastawałem w mieszkaniu duŜy bałagan i nie znajdowałem ani ja, ani rodzice Ŝadnych argumentów
zdolnych przekonać młode dziewczęta, by zadbały
o porządek. I oto pewnego razu wchodzę i zastaję
zdumiewający ład. Wszystko na swoim miejscu,
czyściutko, miło. Pytam, na kogo czekają. Tata
tajemniczo się uśmiecha i powiada: „Najmłodsza
córka się zakochała i odkąd do domu przychodzi jej
chłopiec, wstaje wcześnie rano i robi porządki. Dla
niego stać ją i na wysiłek, i na rezygnację z długiego snu”. Miłość dokonała w jej Ŝyciu nawrócenia.
Przemieniła świat bałaganu, brudu, nieładu w miły,
uporządkowany, piękny dom. Ten świat został nie
tylko ubogacony wejściem innego człowieka, lecz
gruntownie przemieniony – nastawiony na spotkanie, czekający na przeŜycie czegoś, co jest piękne.
Dotykamy tu tajemnicy nawrócenia. Człowiek
najczęściej Ŝyje w bałaganie, jeśli nie Ŝyje dla kogoś. Tysiące ludzi pragną się nawrócić, dostrzegają

małość swego świata, potrzebę jego przemienienia i
upiększenia, ale nie mają dla kogo tego uczynić.
Stąd teŜ nie posiadają dość siły, by tej zmiany dokonać. Istotnym elementem nawrócenia jest odkrycie prawdy, Ŝe moje Ŝycie ma sens jedynie wówczas, gdy na kogoś czekam, gdy dla kogoś Ŝyję,
gdy jestem komuś potrzebny. Chodzi o znalezienie
kogoś, dla kogo mogę pracować, tworzyć, trudzić
się i cierpieć. Nawrócenie dokonuje się w momencie znalezienia kogoś, dla kogo warto zmobilizować siły, by być dla niego dobrym. Jeśli się to
stanie, serce wypełnia dobroć i rozlewa się nie
tylko na tego kogo kocha, lecz na całe otoczenie.
Oto Jan Chrzciciel zwraca się do nas z wezwaniem „Nawróćcie się... Przygotujcie drogę Panu.
Prostujcie ścieŜki dla Niego”. Właśnie dla Niego.
Nie dla siebie, ale dla Niego. Innymi słowy Jan
pragnie, byśmy odkryli, Ŝe Bóg nas kocha, Ŝe przychodzi do nas, by nadać naszemu Ŝyciu pełny sens.
On kaŜdego z nas potrzebuje. I tego twórczego,
podziwianego przez otoczenie i tego cierpiącego,
zapomnianego, czasem odrzuconego nawet przez
najbliŜszych. Jesteśmy Bogu potrzebni. Trzeba Mu
pomóc w zbawianiu świata.
Ks. Edward Staniek
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Poniedziałek – 9 grudnia 2013
Łk 5,17-26
630
Za † Zofię Mysiakowską (od sąsiadów)
700
Za † Jerzego Dudka w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
1730 1. Roraty. Za †† rodziców Gertrudę i Edwarda oraz brata Piotra, bratową ElŜbietę, Gintra i Jensta
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Gerarda z okazji 75. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
3. Za † Eleonorę Barszczow (od sąsiadów)
Wtorek – 10 grudnia 2013
Mt 18,12-14
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji syna Ryszarda w 51. rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie,
BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz o zdrowie dla syna Andrzeja
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
Za † męŜa i ojca Henryka Cichonia, †† rodziców Marię i Karola, ojca Jana Kunika, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1730 1. Roraty. Za † Zofię Kalatę w 27. rocznicę śmierci i †† z rodziny Pietsch
2. Za † Zofię Mysiakowską (w 30. dzień)
Środa – 11 grudnia 2013
Mt 11,28-30
630 1. Za † Jana Miśtę (od Barbary Błachuckiej z dziećmi)
2. wolna intencja
700
Za †† matkę Annę Haufe, jej męŜa Helmuta, siostrę Urszulę, Henryka, Annę, Henryka Drabik,
†† z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1730 1. Roraty. Za †† mamę Genowefę, tatę Filipa, rodzeństwo Pelagię, Jana, Zdzisława oraz za †† z
pokrewieństwa
2. Za † męŜa Grzegorza Sochę w rocznicę urodzin
Czwartek – 12 grudnia 2013
Mt 11, 11-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Alfredę Galińską (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 50)
700
Za †† Wiktora Solfa, Margarette Saporowski, Paula Pakullę oraz o zdrowie dla Cecylii Pakulla
1730 1. Roraty. W intencji ks. Proboszcza Adama z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w pracy
duszpasterskiej (od RóŜ RóŜańcowych)
2. Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Paszkowskich, siostrę Janinę, szwagra Mikołaja Marcinowskich, kuzyna Edwina
3. wolna intencja
Piątek – 13 grudnia 2013 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Mt 11,16-19
630
Za †† córkę Małgorzatę, męŜa i dziadków oraz w intencji Ŝyjących wnuków i wnuczki
900
Z okazji 80. rocznicy urodzin Irmy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1800 1. Roraty dla młodzieŜy. Za † męŜa Władysława, †† rodziców Marię i Mieczysława, siostrę Zofię, brata Stanisława i wszystkich †† z rodziny Majewskich
2. Za †† rodziców z obu stron, Marię i Ludwinę oraz pokrewieństwo z obu stron
3. Za † męŜa Franciszka w 8. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron
Sobota – 14 grudnia 2013 – św. Jana od KrzyŜa, kapłana i doktora K-ła
Mt 17,10-13
630 1. Roraty dla dorosłych. Za † matkę Agnieszkę Simek i wszystkich †† z rodziny
2. Za †† rodziców Marię i Kazimierza Orzechowskich
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary w intencji Anny oraz bratanic Barbary, Genowefy i Anny
2. Za † mamę Annę w rocznicę śmierci, †† ojca Piotra, teściów i pokrewieństwo
III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2013 – Gaudete
Iz 35,1-6.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Janków (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13)
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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Za †† Natalię, Jana, Władysława Ciamaga oraz Jana Miłka i Wiktorię Musiał
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za † Teresę w 1. rocznicę śmierci
1200
Za † matkę Franciszkę Jurecki
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Msza święta zbiorowa za zmarłych: za †męŜa i ojca Mariana Myślińskiego w 5. rocznicę
śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za †† rodziców Helenę i Stanisława Kolbuch oraz teściów Annę i Antoniego Wygnał i brata Józefa, za † mamę Paulinę Kokoszko w 2. rocznicę
śmierci oraz za † Alicję Ślusarek, za † Eugenię Niklewicz w 5. rocznicę śmierci, za † Marię
Szulc w 1. rocznicę śmierci, za † Jana Potaczka (od Zbyszka z rodziną), za † Walerię Lepiarczyk w 1. rocznicę śmierci oraz †† Michała i Józefa Bachryj, za † Emilię Korus (w 30. dzień),
za † Zofię Mysiakowską (od sąsiadów w 30. dzień), za † Zygmunta Biczysko (w 30. dzień), za
† Danutę Oleksy (w 30. dzień), za †† rodziców ElŜbietę i Antoniego Laska, siostrę Gabrielę,
Tadeusza Szymańskiego i Antoniego Adamczyka, za † Marię Zając (od rodziny), za † Mariana
Sopel w 1. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin naszej parafii
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Dzisiaj druga niedziela Adwentu a zarazem liturgiczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Uroczystość ta uświadamia nam, Ŝe Maryja, w sposób szczególny wybrana uczestnictwa w historii zbawienia,
została dzięki łasce, od samego początku swego Ŝycia, zachowana od wszelkiej zmazy grzechu. My,
doświadczając rzeczywistości grzechu, dzięki tej samej łasce mamy moŜliwość pracy nad sobą i walki
z grzechem.
Roraty dla dzieci od poniedziałku do czwartku o 1730. Zachęcamy do licznego udziału.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
NaboŜeństwo Adwentowe z modlitwą i błogosławieństwem rodziców oczekujących potomstwa.
Zapraszamy takŜe tych, którzy z róŜnych powodów nie mogą doczekać dzieci.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Roraty w piątek o 1800. O 1900 spotkanie z modlitwą w duchu Taize.
W sobotę, 14 grudnia od 2000 w kościele św. Mikołaja czuwanie dla młodzieŜy.
W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania z klas I i II gimnazjum. Godziny spotkań podane są w gablotce.
Niepokalane Poczęcie to uroczystość patronalna wspólnoty Dzieci Maryi. Zapraszamy, takŜe nowe
dziewczęta na spotkania w piątki o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600.
W sobotę, 14 grudnia od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
W drugi dzień świąt udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w najbliŜszą sobotę o godz. 1900.
W najbliŜszy wtorek o godz. 1500 będzie wydawana Ŝywność dla rodzin objętych pomocą Caritas.
15 grudnia odbędzie się pielgrzymka osób niepełnosprawnych do katedry w Opolu. Rozpoczęcie o 1330.
Z okazji Roku Rodziny została opracowana Liturgia Domowa dla Rodzin na kaŜdą niedzielę. Liturgia zawiera propozycję czytań, refleksji oraz wspólnej modlitwy w rodzinie. Kartki z takimi rozwaŜaniami będzie moŜna odebrać w zakrystii. Zachęcamy do wykorzystania.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. Przed kościołem są do nabycia świece Caritas, opłatki, a ministranci rozprowadzają sianko.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem zbiórka
na potrzeby parafialnego Caritas. Do wyłoŜonych z tyłu kościoła koszów moŜna teŜ do przyszłej niedzieli składać trwałą Ŝywność.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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Rodzina potrzebuje modlitwy
To oczywiste. śycie duchowe potrzebuje
modlitwy. Jeśli z modlitwą osobistą
jest (miejmy nadzieję) nie najgorzej,
to bez wątpienia warto zawalczyć o wspólna rodzinną modlitwę.
Odpowiedzmy sobie szczerze: w ilu rodzinach trwa wspólna modlitwa rodzinna?
Pomocą moŜe być Liturgia Domowa w Roku Rodziny na poszczególne niedziele.
Oto co napisali Autorzy pomysłu w pierwszym numerze:
„Drodzy Rodzice! W Roku Rodziny pragniemy zachęcić Was i ośmielić do wspólnej
modlitwy i rozmowy na tematy wiary w Waszych domach. Wielki pośpiech, tempo zmian, które nas zaskakują, jak teŜ coraz większe zagubienie ludzi we współczesnym świecie motywują do odnowienia więzi
domowych, a przez nie równieŜ tych, które odnoszą się do Boga. Proponowana „Liturgia domowa” składa się z trzech części: słuchanie słowa BoŜego, rozmowa na
wybrany temat nawiązujący do niedzielnej liturgii i modlitwa w
gronie rodzinnym. Wszystkim, którzy zechcą sięgnąć po tę pomoc duszpasterską, Ŝyczymy błogosławionych owoców czasu
adwentowego oczekiwania.”
W praktyce Liturgia Domowa to jedna kartka formatu A4 na
dwie niedziele z potrzebnymi tekstami. Będziemy je drukowali i
będzie je moŜna zabrać z zakrystii po kaŜdej Mszy Świętej. Postaramy się teŜ zamieszczać pliki z tekstami do pobrania ze strony internetowej naszej parafii. Przypomnijmy, Ŝe na kaŜdą niedzielę znajdziemy tam tekst Ewangelii, odnośniki do rozwaŜań,
takŜe materiał w wersji video („Kromka Słowa BoŜego”). Tam
znajdziemy pomoce do modlitw w oparciu o Słowo BoŜe tzw.
Lectio Divina. Tam teŜ postaramy się zamieszczać wspomniana
Liturgię Domową.
O modlitwie rodzinnej mówi między innymi jeden z dokumentów (Familiaris Consortio): Modlitwa rodzinna ma swoje
cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony,
rodziców i dzieci. Komunia w modlitwie jest jednocześnie owocem i wymogiem owej komunii, otrzymanej
w sakramentach chrztu i małżeństwa. Do członków rodziny chrześcijańskiej można w sposób szczególny
odnieść słowa, w których Chrystus obiecał swą obecność: „… zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z
was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im
mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Niedziela po 2030
dziś o duszpasterstwie młodych
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.

