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Niedziela Świętej Rodziny
Ewangelia według św. Mateusza (2,13-23)
„Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we
śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do
Egiptu; pozostań tam, aŜ ci powiem; bo Herod będzie szukał
Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aŜ do śmierci Heroda. Tak
miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z
Egiptu wezwałem Syna mego”.
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo juŜ umarli ci, którzy czyhali na Ŝycie Dziecięcia”. On więc wstał,
wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, Ŝe w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł.
Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.
Dziś wyjątkowa niedziela – Świętej Rodziny. Odrywając wzrok znad Dziecięcia dostrzegamy najwaŜniejsze i najbliŜsze środowisko - rodzinę. Niestety zawsze jest jakiś Herod, którzy zagraŜa Ŝyciu
i szczęściu rodziny. Dziś Herod ma inną twarz.
Dziś jest inne zagroŜenie. Herod umarł. ZagroŜenie
o którym będzie mowa, jako przeciwne naturze, teŜ
odejdzie. Ale póki co trzeba nam być czujnym i
ochronić Ŝycie i rzeczywistość rodziny.
O jednym z najgroźniejszych zagroŜeń piszą w
kontekście Roku Rodziny księŜa Biskupi naszej
Metropolii.
Drogie Rodziny, Bracia i Siostry!
KaŜdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego
przeŜywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Dzisiejsza
Ewangelia opowiada o tym, Ŝe Rodzina z Nazaretu
w trudnej sytuacji Ŝyciowej starała się odczytać i
wypełnić wolę BoŜą. Dzięki temu ocaliła swoje
istnienie i wyszła z tych doświadczeń umocniona i
ubogacona. Takie zachowanie stanowi dla nas
waŜną wskazówkę: posłuszeństwo słowu BoŜemu
jest gwarantem szczęścia w rodzinie.
Pokój Ŝycia rodzinnego bywa w róŜny sposób zakłócany. W ostatnim czasie wiele mówi się zagro-

Ŝeniach związanych z ideologią gender. Trzeba
zatem nad tym zjawiskiem zatrzymać się i w świetle BoŜej prawdy ocenić. Pojęcie gender oznacza
płeć kulturową. W niektórych ośrodkach naukowych prowadzi się dziś badania nad wpływem
kultury na rozumienie płciowości. Taki wpływ jest
oczywisty i nikt go nie podwaŜa. PowaŜne zastrzeŜenia budzi jednak fakt ideologizowania niektórych
badań, czyli wyprowadzania z nich bardzo ogólnych wniosków, na przykład takich, Ŝe czynniki
biologiczne nie mają znaczenia w określaniu płci
społecznej. Jest to powaŜny błąd w nauce o człowieku.
O tym błędzie genderyzmu mówił Benedykt XVI.
W jednej ze swoich wypowiedzi przywołał słynne
zdanie Simone de Beauvoir: „Nikt nie rodzi się
kobietą, tylko się nią staje”. „Te słowa – mówił
dalej papieŜ – dały podwaliny tego, co dzisiaj pod
hasłem „gender” jest przedstawiane jako nowa
filozofia seksualności.
Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest juŜ pierwotnym
faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której
decyduje się autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo.
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Poniedziałek w Oktawie Narodzenia Pańskiego – 30 grudnia 2013
Łk 2,36-40
630 1. intencja wolna
2. intencja wolna
Za † Zofię Mysiakowską (od sąsiadów)
700
1800
W intencji Ewy i Bernarda z okazji 35. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Wtorek w Oktawie Narodzenia Pańskiego – 31 grudnia 2013
J 1,1-18
630
intencja wolna
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Alfredę Galińską w 30. dzień po śmierci (od sąsiadów z ulicy
Słowackiego 50)
1600
NaboŜeństwo dziękczynne na zakończenie starego roku
1630 1. W intencji Parafian
2. Za zmarłych w minionym miesiącu i minionym roku: za † Jana Potaczka (od Katarzyny Śleziak), za † męŜa Edwarda Korsistkę w 5. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za
† matkę Marię Skotnicką, dziadków Jana i Ernę Skotnickich, wujka Romana Skotnickiego, ojca Włodzimierza Barszczow, dziadka Dymitra Barszczow i całe †† pokrewieństwo, za † Władysława Chęć (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9, za † brata Erwina Szeroki w I rocznicę
śmierci, za †† Jana Kłapkowskiego i rodziców Tomasza i Eugenię, za †† Jadwigę Szeroki,
męŜa, córkę i syna
3. Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary i Jana z okazji 2. rocznicy ślubu z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz o BoŜe błogosławieństwo dla wszystkich z rodziny Laska i Ruczaj
4. Za †† rodziców Marię i Jana, siostrę Danutę, dziadków z obu stron, ciocię Agnieszkę i wszystkich †† z rodziny oraz za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka
015
O błogosławieństwo w intencji Parafian w całym Nowym Roku
Środa w Oktawie Narodzenia Pańskiego – 1 stycznia 2014 – BoŜej Rodzicielki Maryi
700
intencja wolna
Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
900
W intencji Parafian o błogosławieństwo w Nowym Roku
1030
W intencji Franciszki z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
1800
Za † Jana Potaczka oraz †† rodziców Stefanię i Franciszka (od rodziny Chowańców)
I Czwartek miesiąca – 2 stycznia 2014 – 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 †† rodziców Henryka i Anielę, teścia Tadeusza, brata, szwagrów, szwagierkę i †† z rodziny
700
Do Trójcy Przenajświętszej za † Ŝonę Urszulę Slanina w 3. rocznicę śmierci (od męŜa i dzieci)
1700
Godzina Święta (od 1730 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej)
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 3 stycznia 2014
J 1,29-34
630 1. Z okazji 17. rocznicy urodzin wnuka Dawida, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na
dalsze lata
2. Za †† matkę Barbarę Rydzak, matkę Pelagię Kowalczyk, ojca Mikołaja Rydzaka, ojca Filipa
Kowalczyka oraz †† z pokrewieństwa
900
Za † Ŝonę Emilię Wasiuk w 6. rocznicę śmierci
1700
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
I Sobota miesiąca – 4 stycznia 2014
J 1,35-42
630
Za † Monikę Mroźla (w 30. dzień)
700 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
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2. Za †† mamę Kazimierę w 6. rocznicę śmierci, ojca Witolda, dziadków z obu stron, rodzeństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Jureckich
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 5 stycznia 2013
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
700
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Franciszka z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Ireny i Kazimierza Rudnickich z okazji 50. rocznicy ślubu z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200
W intencji rodziny Salomon o BoŜe błogosławieństwo
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory kolędowe
W intencji Teresy z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś1800
bą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
W tym tygodniu modlimy się: aby osoby, których łączy jedynie wspólne zamieszkanie zapragnęły sakramentalnego małŜeństwa
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PrzeŜywamy Rok Rodziny. Niedziela dzisiejsza nabiera więc szczególnego znaczenia. Podejmujemy
zatem refleksję na sytuacją rodziny oraz modlitwę o uświęcenie naszych rodzin.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
W Strasburgu trwa Europejskie Spotkanie Młodych.
We wtorek zakończenie starego roku. Zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną na godz. 1630. O
północy zapraszamy na chwilę modlitwy do kościoła.
Kwadrans po północy pierwsza w Nowym Roku Msza Święta. W ciągu dnia porządek Mszy Świętych
jak w kaŜdą niedzielę. Tego dnia wspomnienie BoŜej Rodzicielki; modlimy się takŜe o pokój na świecie. Za odmówienie w kościele hymnu do Ducha Świętego moŜna uzyskać odpust zupełny.
W czwartek, 2 stycznia spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. Modlitwa w ramach Godziny Świętej od 1730.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
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. 1700 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 racji odwiedzin kolędowych nie będzie odwiedzin chorych.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za
ofiary złoŜone na Pasterce na rzecz Diecezjalnej Fundacji Obrony śycia. W sposób szczególny dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do świątecznego wystroju kościoła.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Jadwiga Buczek, lat 82, zam. na ul. Willowej 16
 Władysława Sobota, lat 64, zam. na ul. Opawskiej 65
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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List Biskupów Metropolii Górnośląskiej
Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowanej jej rewolucji antropologicznej”.
Genderyzm nie dostrzega stałych i niezmiennych
podstaw ludzkiej seksualności. Według tej ideologii
człowiek moŜe siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest męŜczyzną czy kobietą, moŜe teŜ
dowolnie wybierać własną orientację seksualną. Co
więcej, to samookreślenie nie musi być jednorazową decyzją, ale moŜe zmieniać się wielokrotnie w
Ŝyciu.
Nowa filozofia seksualności przedstawiana jest
jako forma walki z dyskryminacją ze względu na
płeć. Wspólnota wierzących takŜe zdecydowanie
opowiada się przeciw wszelkim nierównościom
wynikającym z faktu bycia kobietą czy męŜczyzną.
Równocześnie jednak Kościół dostrzega niebezpieczeństwo osłabiania wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale
ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale przezwycięŜać. Idea gender ukazywana jest przez jej zwolenników jako droga przeciwstawiania się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Kościół jednoznacznie przeciwstawia się poniŜaniu
osób o skłonnościach homoseksualnych, ale równocześnie z naciskiem podkreśla, Ŝe taka aktywność jest głęboko nieuporządkowana moralnie (por.
KKK 2357-2358). Nie moŜna zatem społecznie
zrównywać małŜeństwa będącego wspólnotą męŜczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym.
Wykorzystywanie koncepcji tzw. płci kulturowej
do umniejszania roli małŜeństwa jest groźną ideologią. Społeczne osłabienie małŜeństwa prowadzi
do powaŜnej degradacji rodziny.
Wielkim zagroŜeniem ideologii gender jest
wprowadzanie – poprzez niebezpieczne programy
wychowawcze – w serca i umysły dzieci oraz młodych ludzi wątpliwości co do ich własnej płciowości. Dzieje się to m.in. przez namawianie dzieci do
odgrywania na zmianę ról męskich i kobiecych. Te
z pozoru niewinne zabawy, wprowadzane pod
płaszczykiem równouprawnienia, stają się faktycznie groźnymi eksperymentami sugerującymi, Ŝe
człowiek moŜe siebie dowolnie wyraŜać i definiować.
W kontekście tych zagroŜeń trzeba stale powracać myślą i sercem do Objawienia BoŜego. To Bóg
stworzył człowieka jako męŜczyznę i kobietę, obdarzając ich równą godnością. Sam Bóg jest teŜ
twórcą małŜeństwa jako wspólnoty dwojga kochających się osób, otwartej ze swej natury na prokreację. Według pomysłu BoŜego, moŜliwego do
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odczytania za pomocą rozumu, płciowość człowieka ma charakter integralny. Dostrzega się w niej
zarówno wymiar cielesno-biologiczny, jak i psychiczno-kulturowy, a takŜe wymiar duchowy, wyraŜający się w powołaniu człowieka do odpowiedzialnej oraz ofiarnej miłości. Tylko pełna harmonia tych wszystkich wymiarów będzie prowadziła
kształtowania integralnych osobowości męŜczyzn i
kobiet. Społeczeństwo i rodziny i potrzebują dojrzałych męŜczyzn odpowiedzialnie podejmujących
swoje zadania oraz dojrzałych kobiet, zdolnych do
budowania więzi i dostrzegających piękno macierzyństwa. W sensie teologicznym tym, co niszczy
wewnętrzną harmonię człowieka oraz zaplanowaną
przez Boga jedność męŜczyzny i kobiety, jest ludzki grzech, leŜący u podstaw wszelkiego egoizmu i
pychy. Dlatego tak cenne jest otwarcie się na
zbawcze działanie się łaski Chrystusa, która doprowadza do pojednania i pokoju.
W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do
przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń
kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby
odwaŜnie podejmowali działania, które będą słuŜyć
upowszechnianiu prawdy o małŜeństwie i rodzinie.
Apelujemy takŜe do instytucji odpowiadających
za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych, środowisk dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które
próbują dokonywać eksperymentów na dzieciach i
młodzieŜy. Wzywamy instytucje oświatowe, aby
zaangaŜowały się w promowanie całościowej wizji
człowieka.
Wszystkich wierzących prosimy o Ŝarliwą modlitwę w intencji małŜeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci. Prosimy Ducha Świętego,
aby udzielał nam nieustannie światła rozumienia i
widzenia prawdy oraz właściwego odróŜniania
dobra od zła moralnego. Niech w podejmowaniu
tego trudu wzorem do naśladowania oraz pomocą
duchową będzie Święta Rodzina z Nazaretu, w
której wychowywał się Syn BoŜy – Jezus Chrystus.
W tym duchu udzielamy wszystkim, a zwłaszcza
Rodzinom pasterskiego błogosławieństwa: w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc; Arcybiskup Metropolita
† Jan Kopiec; Biskup Gliwicki
† Andrzej Czaja;
Biskup Opolski

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.

