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Narodzenie Pańskie
Ewangelia według św. Łukasza (2,1-14)
„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i połoŜyła w Ŝłobie, gdyŜ
nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straŜ nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy
nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak Ŝe bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do
nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leŜące w Ŝłobie”.
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie”.

Drodzy Parafianie
Tegoroczna uroczystość Narodzenia Pańskiego przypada w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Ojciec Święty napisał: „W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko było
gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi
Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi teŜ
i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga.
Rzeczywiście, nie ma większego dowodu na BoŜe miłosierdzie, Jego łaskawość i dobroć... Ubogi betlejemski Ŝłobek pozwala, aby kaŜdy, począwszy od prostych pasterzy
mógł przyjść do Narodzonego.
śyczymy Wam, aby BoŜa Miłość i Miłosierdzie były Waszym udziałem. śyczymy wielu
łask, daru pokoju i BoŜego błogosławieństwa.
Wasi Duszpasterze
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Piątek – 25 grudnia 2015
Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
700
Za † Hildegardę Szmit w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dziadków i za dusze w
czyśćcu cierpiące
900
Za †† rodziców Eugenię i Antoniego oraz babcię Annę
1030
W intencji Parafian
1200
Za † syna Marka Sikorskiego w 4. rocznicę śmierci, za †† Małgorzatę, Teresę, Alfredę, Stanisława i wszystkich †† z rodziny
1730
Nieszpory kolędowe; koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800
Za † męŜa Mikołaja Przybyłę w 6. rocznicę śmierci, †† teściów, rodziców i za †† z rodziny
Turakiewicz
Sobota – 26 grudnia 2015
Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA, MĘCZENNIKA
OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO
Za † Henryka Domalewskiego (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26)
700
900
W intencji mamy Heleny z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
Za † Jana Bzymek w 6. rocznicę śmierci
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Agata Anna Chłapek
1730
Nieszpory kolędowe
Za † babcię Danutę Wojciechowską i za † Czesława Wróbel w 1. rocznicę śmierci oraz za †
1800
Marię Skrzypczak
Niedziela – 27 grudnia 2015
Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Za †† dziadków Henryka i Hildegardę Norek oraz †† rodziców Jadwigę i Emila Mecner
700
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † syna Adama, †† rodziców Strózik i Patoła, braci z obu stron, bratową i szwagra, krewnych z obu stron, Józefę i Augustyna oraz †† sąsiadów
1030
W intencji rocznych dzieci: Jakub Głuszczak, Magdalena Ewa Benedykt, Tobiasz Janosz
1200
Dziękczynna w intencji Renaty i Jana z okazji 40. rocznicy ślubu, Sabriny i Krzysztofa z okazji
15. rocznicy ślubu, Moniki i Ireneusza z okazji 10. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo w
rodzinach
1600
Wspólne kolędowanie „Dzisiaj Początek”
1800
Za † męŜa Jerzego Waliczka, †† rodziców i teściów oraz †† z obu stron
Poniedziałek – 28 grudnia 2015 – św. Młodzianków męczenników
Mt 2,13-18
630 1. W intencji Łukasza z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i łaskę zdrowia na dalsze lata Ŝycia
2. W intencji Parafian
900
W intencji dzieci naszej parafii
1800
Do BoŜej Opatrzności w int. Joanny z okazji 50. rocznicy ur. i Jana z okazji 55. rocznicy ur. z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Wtorek – 29 grudnia 2015 – 5. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Łk 2,22-35
630
wolna intencja
800
W języku niemieckim: W intencji Parafian
900
W intencji Genowefy z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1800
Za † mamę Reginę w 10. r. śmierci, †† tatę Leona, brata Janka, bratową Dankę i †† z rodziny
Środa – 30 grudnia 2015 – 6. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Łk 2,36-40
630 1. W intencji Parafian
2. wolna intencja
700
wolna intencja
1800
Za † ojca Edwarda w 7. rocznicę śmierci i za †† dziadków z obu stron

parafii pw. NSPJ w Raciborzu

3

Czwartek – 31 grudnia 2015 – 7. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
J 1,1-18
630
W intencji Parafian
700
wolna intencja
1600
NaboŜeństwo dziękczynne na zakończenie Starego Roku
1630 1. Zakończenie starego roku: Dziękczynna w intencji Parafian
2. Za zmarłych w minionym miesiącu i minionym roku (zbiorowa): za † Józefa Wiktorowicz, ††
rodziców z obu stron, za † Zdzisława Kucharczyka, za † Janinę Nowak (w 30. dzień, od sąsiadów), za † siostrę Władysławę (w 30. dzień), Za †† Mieczysława, Helenę, Zbigniewa Ciemiera, †† Marię, Kazimierza, Łukasza, Katarzynę, Janinę Majewicz, †† Jerzego, Jana, Alfreda, Mieczysława, Janinę Bacia, Józefa i Marię Fundytus, Marię Florek, Krystynę i Waltra
Roj, Wojciecha i Katarzynę Gawłowskich, Marię i Józefa Kwiatkowskich, wszystkich zmarłych z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
3. W intencji Barbary i Jana z okazji 4. rocznicy ślubu oraz urodzin Jana, o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
4. W intencji bratanka Tomasza z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego, BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata
2400
Msza o północy o błogosławieństwo w intencji Parafian w całym Nowym Roku
I Piątek miesiąca – 1 stycznia 2016 – BoŜej Rodzicielki Maryi
Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
700
wolna intencja
900
W intencji Parafian o błogosławieństwo w Nowym Roku oraz w intencji wszystkich czcicieli
Najświętszego Serca Pana Jezusa
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Helenę i Arnolda Konieczny, †† z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu cierpiące
1200
W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
NaboŜeństwo do Serca Pana Jezusa, Koronka do Miłosierdzia BoŜego
1700
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Wypler
I Sobota miesiąca – 2 stycznia 2016 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
J 1,19-28
630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za †† rodziców Matyldę i Edwarda, za †† z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z
obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1530
W intencji wszystkich członków chóru Bel Canto w 20-lecie istnienia
1700
Adoracja Najświętszego Sakramentu; Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Alojzego Bugla, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Ryszarda Orłowskiego i jego † Ŝonę Annę (od lokatorów z ul. Słowackiego 83)
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2016
Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Katarzyny z okazji 35. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† rodziców Strzałka i Potaczek i wszystkich †† z rodziny
1030
Za†† Barbarę Rydzak, Pelagię Kowalczyk, Mikołaja Rydzak, Filipa Kowalczyk oraz †† z obu
stron
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Franciszka z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† Ŝonę Marię Cempel, matkę Annę Cempel, teściów Emilię i Huberta Krajczy oraz szwagra Henryka
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie
•
W uroczystość Narodzenia Pańskiego o 1730 nieszpory kolędowe oraz modlitwa do Miłosierdzia
BoŜego. Oczywiście tego dnia nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
• W sobotę, 26 grudnia drugi dzień świąt i wspomnienie św. Szczepana. Porządek Mszy Świętych jak
w niedzielę.
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Sakrament chrztu będzie udzielany w drugi dzień świąt o godz. 12 .
Uroczystość Narodzenia Pańskiego ze względu na waŜność tej tajemnicy jest rozciągnięta na poszczególne dni Oktawy Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy w kolejnych dniach do uczestnictwa we
Mszach Świętych i częstszej Komunii Świętej.
• 27 grudnia przypada niedziela Świętej Rodziny. Pragniemy w ten dzień dać okazję małŜonkom
naszej parafii do odnowienia świętego sakramentu małŜeństwa (na Mszach o 900, 1030 oraz 1200). Tego dnia zapraszamy takŜe na wspólne rodzinne kolędowanie na godz. 1600.
• W poniedziałek, 28 grudnia po Mszy wieczornej zapraszamy wszystkich liderów i wolontariuszy
ŚDM oraz studentów i młodzieŜ pracująca na spotkanie opłatkowe. Przy okazji przypominamy o
zapisach na wyjazd do Krakowa.
• Od poniedziałku, 28 grudnia, odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Kolędę rozpoczynamy kaŜdego
dnia o 1500, natomiast w soboty od 1000. Prosimy o zapoznanie się z planem wywieszonym w gablotce.
W poniedziałek planujemy kolędę dodatkową dla tych rodzin, które po Nowym Roku nie będą obecne
w parafii. Spotkanie w domach ma charakter modlitewny, stąd jeśli to moŜliwe prosimy o obecność
wszystkich domowników. Jeśli przy okazji kolędy będzie składana ofiara, to będzie przeznaczona na
wymianę pozostałych drzwi do naszego kościoła (pod wieŜą, od strony domu katechetycznego oraz do
kaplicy pod kościołem).
• Na poniedziałek, 28 grudnia na godz. 1000 ksiądz Biskup zaprasza rodziny osób pracujących za
granicą na spotkanie do Jemielnicy.
• RównieŜ w poniedziałek przypada wspomnienie świętych Młodzianków, męczenników. Zapraszamy
na Mszę Świętą w intencji dzieci, takŜe tych najmłodszych na godz. 900.
• Na zakończenie starego roku zapraszamy na naboŜeństwo dziękczynne na godz. 1600 oraz na Mszę
Świętą o 1630. O północy kościół będzie otwarty – zapraszamy na modlitwę. Kwadrans po północy
odprawimy pierwszą Mszę Świętą o błogosławieństwo w Nowym Roku.
• 1 stycznia Uroczystość BoŜej Rodzicielki. Msze Święte jak w niedzielę. Tego dnia przypada takŜe
pierwszy piątek miesiąca. O 1700 naboŜeństwo do NSPJ i Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• 2 stycznia przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na godz. 1530 na Mszę Świętą z okazji 20lecia istnienia zespołu Bel Canto. Z tej okazji zaśpiewają połączone chóry i wykonają Mszę Świętą w języku łacińskim. O 1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
• Z racji kolędy nie będzie odwiedzin chorych.
• Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą: „Czas Świąt: mniej ekranu – więcej rodziny”. Jest to
zachęta, aby święta były bardziej rodzinne poprzez bardziej rozsądne i celowe korzystanie z mediów
cyfrowych. Polecamy stronę mniejekranu.pl
• Kolekta z Pasterki przeznaczona byłą tradycyjnie na Fundusz Obrony śycia w Opolu; z Narodzenia
Pańskiego na bieŜące potrzeby parafii, z drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny.
• Za wszystkie ofiary i prace związane z wystrojem kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Ema Blokesz, lat 91, zam. na ul. Waryńskiego 1B
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Kolęda 2015-2016
Początek o 1500, w soboty od 1000
28 grudnia 2015 – poniedziałek
1 Słowackiego 32
2 Słowackiego 34
3 Słowackiego 36-38

29 grudnia 2015 – wtorek
1 Słowackiego 40-42
2 Słowackiego 47 oraz 44-46
3 Słowackiego 57 oraz 50

Kolęda dodatkowa dla rodzin,
które po Nowym Roku opuszczają parafię

30 grudnia 2015 – środa
1 Słowackiego 52
2 Słowackiego 54-56
3 Słowackiego 61, 63, 65

2 stycznia 2016 – sobota
1 Słowackiego 67, 69, 71
2 Słowackiego 73, 75, 77
3 Słowackiego 79, 81, 83, 102108a
3 stycznia 2016 – niedziela
1 Dworska 40-46
2 Dworska 48-54
3 Dworska 56-62

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu, ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20
www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

