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III Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Mateusza (11,2-11)
„Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich
uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy teŜ
innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni
odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą
się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam,
nawet więcej niŜ proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą,
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niŜ on”
Wczytując się w dzisiejszą liturgię słowa, stajemy przed bardzo waŜnym pytaniem o miłość
Boga. Czy Bóg tak naprawdę istnieje, czy nas kocha? Doświadczając tyle zła, wielu ludzi traci nadzieję na lepsze jutro. Ale czy tak jest? Czy Bóg
naprawdę nas opuścił?
Z jednej strony u św. Pawła czytamy, Ŝe zapłatą za grzech jest śmierć (por. Rz 6,23). JednakŜe
Pismo św. jednoznacznie wskazuje, Ŝe to nie
śmierć jest w zamyśle Boga względem człowieka,
lecz Ŝycie. Dlatego teŜ prorok Izajasz w pierwszym
czytaniu woła do nas: „Nie bójcie się! Oto wasz
Bóg, oto - pomsta; przychodzi BoŜa odpłata; On
sam przychodzi, by was zbawić” (Iz 35,4).
Mając w pamięci te zapowiedzi, Jan Chrzciciel
będąc w więzieniu i czekając na rychłą śmierć,
posyła do Jezusa swoich uczniów, aby zapytali
Jezusa o to, czy On jest tym zapowiedzianym Mesjaszem.
W wydarzeniu tym mamy bardzo waŜną wskazówkę dotyczącą podejścia do Ŝycia i wiary. Pytanie Jana nie jest przypadkowe, ono wyraŜa wiarę w
nadchodzącego Mesjasza. Jan nie pojmuje tego, co
się dzieje, przerasta to jego moŜliwości, lecz w
sercu wierzy, Ŝe Jezus jest tym, który moŜe jego, a
takŜe cały naród uwolnić.

W pytaniu tym teŜ wyraŜona jest prawdą, Ŝe
Mesjasz przede wszystkim uwolni serce i ciało
człowieka z niewoli grzechu, który przynosi na nas
śmierć i choroby.
Pytanie zaś Jana jawi się nam teŜ jako najwaŜniejsze pytanie Adwentu: czy Jezus jest tym, który
moŜe nas uwolnić? W odpowiedzi na to pytanie
Jezus powołuje się na konkretne czyny, cuda, które
mają miejsce. W słowach tym widzimy znowu
wypełnienie zapowiedzi Izajasza: „Wtedy przejrzą
oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych
wesoło krzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą,
przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i
szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie” (Iz 35,56.10). Dlatego mamy się cieszyć i rozradować, bo
nadchodzi Ten, który ma moc uzdrowienia naszych
serc i ciał. Tylko czy uwierzymy Mu?
MoŜe warto prosić Pana o przymnoŜenie wiary:
Panie Jezu przymnóŜ mi wiary. Daj mi doświadczyć twojej obecności. Otwórz oczy mego
serca na Twoje dzieła. Naucz mnie rozpoznawać
znaki czasu Twojego nawiedzenia. Amen
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Poniedziałek – 16 grudnia 2013
Mt 21,23-27
630
Za †† Marię, Tadeusza, Ryszarda, Stefana, Józefę, Teresę, Jana i Marię oraz Mariannę i Antoniego
700
Za † męŜa Piotra Kwiatkowskiego (w 30. dzień)
1730 1. Roraty. Za † męŜa Jana Trojańskiego w 10. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Zofię i Emila Klimek, siostrę Annę, brata Zygfryda oraz za †† pokrewieństwo
Wtorek – 17 grudnia 2013
Mt 1,1-17
630
Za † Monikę Mroźlę
800
W języku niemieckim: Do Miłosierdzia BoŜego za † Roberta Steiera
900
Za † Gerarda Ćwika od rodziny Szteligów z Cieszyny
1730
Roraty. Za † ks. Jana Posta i wszystkich zmarłych duszpasterzy naszej parafii
Środa – 18 grudnia 2013
Mt 1,18-24
630
Za †† Adolfa i Renatę Krzykala
700
Za † Jana Miśtę (od Marii Blachnickiej z rodziną)
1730 1. Roraty. Za † Walerię Lepiarczyk z okazji urodzin, w 1. rocznicę śmierci (od synowej Lucyny)
2. Za †† ojca Andrzeja, matkę Bronisławę, teścia Franciszka, teściową Józefę i wszystkich †† z
obu stron
Czwartek – 19 grudnia 2013
Łk 1,5-25
630
Za †† rodziców Juliannę i Józefa, dziadków i całe pokrewieństwo
700
Za † Władysławę Gruszkę z okazji urodzin
1730 1. Roraty. Za †† Ŝonę Irenę Wycisk, matkę Jadwigę Dobias, teściów, szwagierkę Gizelę i dusze
w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Pawła Pietrzyka w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców i braci
Piątek – 20 grudnia 2013
Łk 1,26-38
630 1. Za †† rodziców Franciszka i Marię Koczy, brata Rudolfa, bratową ElŜbietę i wszystkich †† z
pokrewieństwa z obu stron oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla rodziny Machowskich
2. Za †† ojca Filipa, matkę Zofię, teścia Gerarda, szwagra Ludwika oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
900
Za †† Ŝonę Janinę Pilipczuk, brata Piotra, rodziców z obu stron i wszystkich †† z pokrewieństwa
1800
Roraty dla młodzieŜy. Za † męŜa i ojca Idziego Leśniaka w 11. rocznicę śmierci, †† ojca i braci
oraz za †† z rodziny Leśniak, Szablińskich
Sobota – 21 grudnia 2013
Łk 1,39-45
630 1. Roraty dla dorosłych. Za †† ojca Ryszarda Chmela, matkę Helenę Chmel, brata Ditera i †† z
pokrewieństwa
2. Za †† rodziców Mikołaja i Anastazję Szewczuk i †† pokrewieństwo
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa i ojca Andrzeja w 5. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z
obu stron
2. Za † Ŝonę Lillę Urych w 14. rocznicę śmierci oraz za †† z pokrewieństwa
IV Niedziela Adwentu – 22 grudnia 2013
Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24
700
Za †† braci Stanisława i Bolesława, Rudolfa i Kazimierza w rocznicę ich śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w 60. rocznicę urodzin Danuty Polak z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
Za †† córkę Edytę, męŜa Ryszarda, zięcia Norberta, rodziców z obu stron, całe †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1200
Z okazji urodzin męŜa Kazimierza, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, wiarę i opiekę Matki
BoŜej
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Aleksandra Jóźwiaka w 20. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: w intencji korzystających z sakramentu pokuty przed świętami i spowiedników

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

3

W liturgii dzisiejszej pojawia się motyw radości, a zarazem postać św. Jana Chrzciciela, który pomaga
nam w odkryciu „Tego, który ma przyjść”. Stąd nawiązanie do radości, nazwa niedzieli Gaudete oraz
kolor róŜowy w liturgii. Od 17 grudnia rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do Narodzenia
Pańskiego.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory Adwentowe.
Od poniedziałku do czwartku Roraty o godz. 1730.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek spotkania Klubu Seniora nie będzie. Zapraszamy natomiast wszystkie osoby samotne
na spotkanie wigilijno-opłatkowe w przyszłą niedzielę, 22 grudnia na godz. 1500.
We wtorek przypada rocznica śmierci ks. proboszcza Jana Posta.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Przed Mszą o godz. 1645
RóŜaniec.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą Roratnią w piątek o godz. 1800. Po Mszy spotkanie grupy
brewiarzowej.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1830; ministranci i kandydaci w piątek o godz.
1600.
PoniewaŜ przyszły, czwarty tydzień Adwentu jest bardzo krótki, dlatego bardzo prosimy, aby
juŜ w tym tygodniu skorzystać ze spowiedzi.
Spowiedź codziennie od godz. 630 do 900 oraz od 1600.
Spowiedź dla dzieci ze szkół podstawowych w środę o 1600;
Spowiedź dla gimnazjalistów w czwartek o 1600;
Spowiedź dla młodzieŜy w piątek o 1600.
W piątek i sobotę spowiedź dla osób pracujących od 2000 do 2100.
Spowiedź w sobotę od 630 do 2100 z przerwą od 1300 do 1400.
Dzisiaj w imieniu Kapituły ks. Stefana Pieczki
zapraszamy do DK Strzecha na godz. 1700 na uroczystość wręczenia medali oraz koncert Lecha
Makowieckiego.
We wtorek Caritas parafialny wydawać będzie paczki dla rodzin naszej parafii, które są objęte pomocą.
W piątek po Mszy wieczornej prosimy panów do
pomocy w budowaniu dekoracji w kościele oraz panie do pomocy w sprzątaniu.
Przed kościołem do nabycia opłatki, świece wigilijne
Caritas, sianko...
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby.
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”, zwłaszcza za ofiary i dary materialne przekazane na rzecz Caritas. Ksiądz biskup Ordynariusz
składa podziękowania za ofiary złoŜone na dwie dodatkowe zbiórki: na uchodźców w Syrii złoŜono
ofiarę 133.000 zł, zaś dla ofiar tajfunu na Filipinach
455.000 zł. pomoc ta trafiła juŜ za pośrednictwem
Caritas Internationalis do adresatów. Bóg zapłać.
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Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z nominacją
księdza prałata Rudolfa Pierskały biskupem pomocniczym w Opolu
Drodzy Diecezjanie,
gdy w trzecią niedzielę adwentową Kościół
woła w naszą stronę „Gaudete” – „Radujcie się”,
dzielę się z Wami radosną wiadomością: Ojciec
Święty Franciszek, mając na uwadze potrzeby
naszej diecezji, ustanowił biskupem pomocniczym
ks. prałata, dr. hab. Rudolfa Pierskałę, kanclerza
naszej Kurii Diecezjalnej, przydzielając mu stolicę
tytularną Semina.
Ks. dr. hab. Rudolf Pierskała, pochodzący z
parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy, urodził się 13 października 1959 roku w KędzierzynieKoźlu. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole
podstawowej w Mechnicy, a kontynuował w Technikum Dokumentacji Budowlanej w KędzierzynieKoźlu, gdzie w 1979 roku uzyskał świadectwo
dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia w
WyŜszym Seminarium Duchownym w Nysie, które
zwieńczone zostały przyjęciem święceń prezbiteratu 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk
ówczesnego biskupa pomocniczego w Opolu, Jana
Wieczorka. Przez dwa lata pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Gliwicach. W 1987 roku został
skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1992
roku uzyskaniem stopnia doktora teologii w zakresie liturgiki. Od tego roku wykładał najpierw w
Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym
w Opolu, zarazem filii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, a obecnie na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego, na którym uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2008 roku. Równocześnie przez 18 lat z wielką odpowiedzialnością
pełnił obowiązki dyrektora Diecezjalnego Domu
KsięŜy Emerytów w Opolu. Biskup Nominat Rudolf Pierskała jest wikariuszem biskupim ds. Kultu
BoŜego i Dyscypliny Sakramentów oraz członkiem
Rady Kapłańskiej, a od 2011 roku kanclerzem
naszej Kurii Diecezjalnej. Jest autorem kilku publikacji ksiąŜkowych oraz wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Biskup Nominat Rudolf Pierskała w kolejno
powierzanych zadaniach na róŜnych stanowiskach
wykazał się wielką dojrzałością i kompetencjami.
W uznaniu zasług i kapłańskiej postawy, arcybiskup Alfons Nossol wyróŜnił go tytułem radcy
duchownego, a Ojciec Święty Benedykt XVI mianował prałatem. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu
Świętemu Franciszkowi, Ŝe skierował do posługi
biskupiej w naszej diecezji Kapłana gorliwego,
odpowiedzialnego. Swoją dotychczasową postawą i
sumiennością w wypełnianiu powierzonych zadań
potwierdził, Ŝe kocha Kościół i droga mu jest realizacja zbawczej misji Kościoła. Dowiódł teŜ, Ŝe
posiada umiejętności bardzo trafnego wydawania
sądów i opinii, zjednywania sobie ludzi oraz mądrego przewodzenia wspólnocie wiernych.
JuŜ dziś bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na doniosłą uroczystość święceń, które Biskup
Nominat przyjmie w Opolu w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w sobotę
11 stycznia 2014 r. o godz. 10.00. Zapraszam kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby konsekrowane i Was, kochani wierni z całej diecezji. Jest
to nasze wielkie święto, w którym chcemy jeszcze
bardziej poczuć się jak jedna BoŜa rodzina.
Siostry i bracia, Waszym modlitwom polecam
nowego biskupa pomocniczego, którego – jak wierzymy – Pan Bóg nam posyła, aby poprzez głoszenie Słowa BoŜego, udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości przewodniczył Ludowi BoŜemu w budowaniu Ŝywego Chrystusowego Kościoła w naszej diecezji. Niech posługiwanie Biskupa Rudolfa Pierskały, któremu towarzyszy zawołanie biskupie „Głosić radość Ewangelii”, będzie
opromienione BoŜym błogosławieństwem, mocą
Ducha Świętego, wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz Świętych Patronów naszej diecezji.

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.

