gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 44/2016 (664) 27 listopada 2016 r.

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, aŜ 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.”

G

łosimy przyjście Chrystusa - nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od
pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie zaś przyniesie królewski diadem BoŜego panowania. Albowiem to, co dotyczy naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, jest zarazem Boskie i ludzkie. I
tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga,
przed początkiem czasów; drugie z Dziewicy, gdy
dopełniły się czasy. Dwojakie teŜ i przyjście:
pierwsze – ukryte, jak rosy na runo; drugie – jawne,
to, które nastąpi. Za pierwszym przyjściem został
owinięty w pieluszki i złoŜony w Ŝłobie; za drugim
oblecze się światłem jak szatą. Przyszedł i przecierpiał krzyŜ, nie bacząc na jego hańbę, ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, otoczony zastępami
aniołów. Dlatego nie poprzestajemy na pierwszym
Jego przyjściu, lecz wyczekujemy takŜe i drugiego.
Za pierwszym mówiliśmy: „Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie”. To samo powiemy i
za drugim, a wychodząc z aniołami naprzeciw
Panu, oddamy Mu hołd, wołając: „Błogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie”. Przyjdzie więc
Zbawiciel nie po to, aby Go sądzono, lecz po to, by
wezwać na sąd tych, przez których niegdyś był
postawiony przed sądem. Gdy wtedy był sądzony –
milczał; teraz zaś przypomni owym zbrodniarzom,
jak haniebnie się z Nim obeszli wiodąc Go na

krzyŜ, i powie: „To uczyniłeś, a Ja milczałem”.
Pierwsze przyjście było wypełnieniem miłosiernych zamysłów Boga: Jezus, pełen dobroci, przekonywał ludzi i nauczał. Ale kiedy przyjdzie powtórnie, wtedy wszyscy, chcąc czy nie, będą musieli poddać się Jego władzy. To podwójne przyjście zapowiadał prorok Malachiasz: „Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Oto nadejdzie Pan Zastępów, ale kto przetrwa
dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy On się
ukaŜe? Albowiem jest On jak ogień złotnika i jak
ług farbiarzy. Usiądzie wtedy, jakby miał przetapiać i oczyszczać” (Ml 3,1-3). O podwójnym przyjściu Pana pisze i apostoł Paweł w Liście do Tytusa:
„Ukazała się bowiem łaska Boga, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom, wzywając nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezboŜności i Ŝądz światowych,
rozumnie i sprawiedliwie, i poboŜnie Ŝyli na tym
świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2,11-13). Jak widzimy, rozróŜnia tu Paweł pierwsze i drugie przyjście. Za pierwsze dzięki czyni; drugiego zaś oczekujemy.
św. Cyryl Jerozolimski († 386)
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Poniedziałek – 28 listopada 2016
Mt 8,5-11
630
Za † męŜa Waltra Cyroń i †† rodziców z obu stron (od rodziny Wala z Bielska)
900
Dziękczynna w intencji Marii Zdrzałek w 74. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla dzieci z
rodzinami
1730 1. Roraty dla dzieci Za †† Henryka Michalczyka, Ŝonę Zofię oraz pokrewieństwo z rodzin Michalczyk i Strzelczyk
2. Za †† rodziców Marię i Kazimierza Orzechowskich oraz za †† z rodziny
Wtorek – 29 listopada 2016
Łk 10,21-24
630
Za † męŜa Henryka oraz za †† rodziców, trzech braci i siostrę
800
W języku niemieckim: W intencji Krzysztofa o uwolnienie z nałogów i nawrócenie
1730 1. Roraty dla dzieci Za †† rodziców Agnieszkę i Wojciecha Simków oraz za wszystkich †† z
rodziny
2. Za † Ŝonę Iwonę Kawalec w 11. rocznicę śmierci oraz za † teścia Zbigniewa Skibę i †† dziadków Rozalię i Jana Grabuńczyk
3. Do Miłosierdzia BoŜego za †† synów Tomasza i Bartosza Nowakowskich oraz za †† rodziców
Marię i Jana Rychlik oraz Wandę i Aleksandra Nowakowskich
Środa – 30 listopada 2016 – św. Andrzeja Apostoła
Mt 4,18-22
630
Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z okazji 75. rocznicy urodzin Eryki
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla synów, wnuków oraz dla całej rodziny
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Szot w 8. rocznicę śmierci, †† córkę Kingę, rodziców
900
Jadwigę i Józefa, szwagra Jerzego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1730 1. Roraty dla dzieci Za † męŜa i ojca, †† rodziców z obu stron, dziadków, krewnych i dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † Jadwigę Kussy w 2. rocznicę śmierci, ††
Władysławę, brata ks. Bernarda Kussy, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za †
Józefa Piórko (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † ojca Józefa Zagolę, †† teściów Marię i Oskara w 30. rocznicę śmierci, za † Mariana Oświęcimka (w 30. dzień), za † Tadeusza
Konopnickiego (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † Marię Woźniak (od siostry Anny
Buczkowskiej z rodziną) za † Michała Piskorowskiego w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców
Annę i Władysława Razik i brata Tadeusza, za † syna Grzegorza Wala (w 30. dzień), †† rodziców z obu stron, za † Cecylię Welke (w 30. dzień), za †† rodziców Helenę i Franciszka Stal i
†† z rodziny, za † Antoniego Derkacz (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 12), za † Urszulę
Droździel (w 30 dzień) i za † Romana Szczukiewicz, za † córkę Dominikę w kolejną rocznicę
śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za † córkę Barbarę Beracz, †† rodziców z obu stron, dziadków i †† z rodziny, za †† rodziców Marię, Henryka, ojca Szczepana, Krystynę, szwagra Wacława, brata Zygmunta, ciocię GraŜynę, za †† Mieczysława, Helenę, Zbigniewa Ciemiera,
Marię, Kazimierza, Łukasza, Katarzynę, Janinę Majewicz, Jerzego, Jana, Alfredę, Mieczysława, Janinę Bacia, Józefa, Marię Fundytus, Jana, Marię Florek, Krystynę, Waltera Roj, Wojciecha, Katarzynę, Marię, Józefa Gawłowskich, Marię, Józefa Kwiatkowskich, Krystynę Cyran,
Marię Kossowską, za wszystkich †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
Adoracja Najświętszego Sakramentu (spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich)
I Czwartek miesiąca – 1 grudnia 2016
Mt 7,21.24-27
630 1. Za † Marka Maryszczaka w 2. rocznicę śmierci
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Arkadiusza
1630
Godzina Święta
1730 1. Roraty dla dzieci O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od
wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. W intencji synów Olka, Alka i Karola o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę BoŜą dla całej
rodziny

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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I Piątek miesiąca – 2 grudnia 2016
Mt 9,27-31
630
Do Jezusa Miłosiernego i Matki BoŜej o błogosławieństwo, potrzebne łaski i rozwiązanie trudnej sytuacji dla Joli i Marcina
900
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla wszystkich z rodzin
Kozimenko, Korpaczewskich i Ilewiczów
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. Roraty dla młodzieŜy i dorosłych W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa
2. Za † ojca Pawła Mika w 10. rocznicę śmierci, † matkę Bertę i wszystkich †† z rodziny
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
I Sobota miesiąca – 3 grudnia 2016 – św. Franciszka Ksawerego, kapł.
Mt 9,35-10,1.5.6-8
630
Roraty dla dorosłych Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków
śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stefanię i Kazimierza Małeckich oraz wszystkich †† z rodziny
2. Za † Adama Rzeszowskiego w 10. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa, brata Mirosława PrzysięŜny
3. Za † męŜa Jana Bębnowicza
II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2016
Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12
700
Do BoŜej Opatrzności z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla siostry Janiny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych górników
1030
W 60. rocznicę urodzin Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia od córek z rodzinami
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Maksymilian Jakub Dudek
2. Za wstawiennictwem św. Barbary o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej z okazji
90. rocznicy urodzin Łucji Hoszek
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory Adwentowe
1800
Za †† Barbarę i Mikołaja Rydzak, Pelagię i Filipa Kowalczyk oraz za †† z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie Adwentu
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny – czas Adwentu, który ma być czasem przygotowania powtórne przyjście Pana. Dopiero w drugiej części Adwent przygotowuje nas do świąt.
Stąd zachęta, aby nie wykorzystywać jeszcze dekoracji boŜonarodzeniowych. W zamian za to zachęcamy do wykonania wieńców i lampionów Adwentowych.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory Adwentowe.
Od jutra przez cały Adwent zapraszamy na Mszę Świętą Roratnią. Od poniedziałku do czwartku dla
dzieci o 1730. W piątek o 1800 dla młodzieŜy i dorosłych, w soboty rano o 630 dla dorosłych. Prosimy o zwrócenie uwagi na porę wieczornych Mszy Świętych od poniedziałku do czwartku!!!
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
W piątek, 2 grudnia po Mszy wieczornej modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. Natomiast w ramach spotkania
Ruchu Rodzin Nazaretańskich po Mszy wieczornej Adoracja w kościele.
Przez cały czas Adwentu, a później kolędy nie będzie spotkań dla dzieci z klas III. Natomiast dziś
zapraszamy na spotkanie dla rodziców do kaplicy pod kościołem na godz. 1630.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
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W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1630 (w sposób szczególny przypominamy dzieciom o spowiedzi na początek Adwentu); w piątek od godz. 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.
Przypominamy, Ŝe w najbliŜszą sobotę nie ma odwiedzin chorych. Chorych odwiedzimy bliŜej świąt
– w sobotę 17 grudnia.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
Dzisiaj w kościele w Ocicach o godz. 1600 spektakl muzyczny o Ŝyciu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
„Popiełuszko – Apostoł odwagi” w wykonaniu teatru historii z Mikołowa.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii są do nabycia opłatki i świece Caritas.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Przed kościołem oraz w zakrystii istnieje moŜliwość wsparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
w obronie MałŜeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i domagającej się szacunku dla rodziny opartej na małŜeństwie jednego męŜczyzny z
jedną kobietą. Celem jest zebranie w Europie jednego miliona podpisów do 10 grudnia br. Potrzebny
jest numer PESEL. Szczegóły na stronie mamatataidzieci.pl
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Janina Tomaszek, lat 76, zam. na ul. Słowackiego (pogrzeb pon. 28 XI 2016 o 10.oo w kościele
św. Mikołaja)
 Kazimierz Lichwa, lat 83, zam. na ul. Słonecznej
 Ewa Cibis, lat 81, zam. na ul. Lipowiej
 Janina Zawadzka, lat 93, zam na ul. Łąkowej (ostatnio
DPS)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Niedziela, 27 listopada 2016
godzina 16.oo
kościół pw. św. Józefa
Racibórz Ocice
wstęp wolny
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.: 7.00 – 8.00;
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. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

