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Uroczystość Narodzenia
Pańskiego
Ewangelia według św. Łukasza (2,15-20)
„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam
zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się teŜ z pośpiechem
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leŜące w Ŝłobie. Gdy Je
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozwaŜała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i
wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to
było powiedziane.”

Z

nakiem Boga jest prostota. Znakiem Boga jest dziecko.
Znakiem Boga jest to, Ŝe On dla nas staje się mały.
To jest Jego sposób panowania. On nie przychodzi
z zewnętrzną mocą i przepychem.
Przychodzi jako dziecko — bezbronne i potrzebujące
naszej pomocy. Nie chce nas przytłoczyć siłą.
Sprawia, Ŝe nie boimy się Jego wielkości. On prosi o naszą miłość
— dlatego staje się dzieckiem.
Nie pragnie od nas niczego innego jak tylko naszej miłości,
dzięki której spontanicznie uczymy się zgłębiać Jego pragnienia, Jego myśli i Jego wolę.
Uczymy się Ŝyć z Nim i wraz z Nim doznawać takŜe pokory wyrzeczenia,
która naleŜy do istoty miłości. Bóg stał się mały, abyśmy mogli Go zrozumieć,
przyjąć Go i kochać.
Benedykt XVI, Homilia (Pasterki, 2006 r.)

W

szystkim Parafianom i Gościom w kolejną uroczystość Narodzenia Pańskiego Ŝyczymy, aby
przychodzący jak Dziecko Zbawiciel świata przyniósł obfite błogosławieństwo i pokój.
Nade wszystko niech będzie przyjęty z ufnością i miłością jak Nowonarodzone Dziecko
zdane całkowicie na naszą opiekę.
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Poniedziałek – 26 grudnia 2016 – św. Szczepana, pierwszego męczennika
Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA, MĘCZENNIKA
OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO
700 Z okazji 50. rocznicy ślubu Krystyny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
900 Z okazji 50. rocznicy ślubu Marii i Władysława Krupa z podziękowaniem za otrzymane
łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030 1. Z okazji 40. rocznicy ślubu Krystyny i Andrzeja z podziękowaniem za dotychczasową
opiekę, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Z okazji 85. rocznicy urodzin Stefana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz za † Ŝonę Emilię w 1. rocznicę
śmierci
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Dominik Bogusław Pala oraz w intencji
rocznych dzieci: Franciszek Jaszczyszyn, Jakub Paweł Świętek, Dawid Zieliński, Agata
Śliwa, Jakub Stanisław Grzelak
1600 Wspólne kolędowanie „Dzisiaj Początek”
1800 Za † męŜa Dariusza Falkowskiego w 1. rocznicę śmierci
Wtorek – 27 grudnia 2016 – św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
J 20,2-8
630 1. Za † Czesława Kieś (od współpracowników z Rafako)
2. Za † Marię Woźniak (od Adama i Doroty Serafin z córką)
3. Za † Krystynę Pospiszyl (od sąsiadów)
800 W języku niemieckim: Für †† Eltern Julianna und Friederik, †† Geschwister Maria, Resi,
Walter, Schwägerin Elizabeth, Gerhard, Anton Krzikalla
1400 Ślub: Tokar Ewa – Tokar Roman
1800 Za † syna Adama, †† rodziców Strózik, Patoła, braci z obu stron, bratową i szwagra, krewnych z obu stron, Józefę i Augustyna, sąsiadów
Środa – 28 grudnia 2016 – św. Młodzianków, męczenników
Mt 2,13-18
30
6 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny i Jana z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo
2. Za †† Gerarda Czepelka, rodziców, teściów, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900
W intencji dzieci naszej parafii
1800
Za † męŜa Jerzego Waliczka, †† rodziców i teściów oraz †† z obu stron
Czwartek – 29 grudnia 2016
Łk 2,22-35
630 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy ślubu Reginy i Jerzego z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜa opiekę i zdrowie
2. Za † Marię Woźniak (od Stanisławy Frątczak z rodziną)
3. Dziękczynna w intencji rodzin Jakieła, Kowalczykowskich, Marchel, Wójcik i Bącalskich
1800 Za † męŜa i ojca Mikołaja Przybyłę w rocznicę śmierci, †† teściów oraz rodziców i za †† z
rodziny Turakiewicz
Piątek – 30 grudnia 2016 – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Łk 2,36-40
630 1. Za † Marię Woźniak (od Janiny i Stanisława Woźniak)
2. Za † Adama Pawełkiewicza (w 3. miesiąc po śmierci)
900 Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Piechaczek z prośbą o BoŜe błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla dzieci i wnuków
1400 Ślub: Barbara Smolka – Damian Brocki
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Za † Stanisławę Grzelak w 1. rocznicę śmierci (od sąsiadów z ulicy Ocickiej 1-3)
1930 Świąteczny Wieczór Uwielbienia

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Sobota – 31 grudnia 2016
J 1,1-18
630 Za † Marię Woźniak (od rodziny Buczowskich i Liptak)
1600 NaboŜeństwo dziękczynne na zakończenie roku
1630 Zakończenie starego Roku: 1. W intencji Parafian
2. Za zmarłych w minionym miesiącu i minionym roku (zbiorowa): za † Józefa Piórko (od
lokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † Henryka Marczak (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1), za †† rodziców Reginę i Leona i †† z rodziny, za † Augustynę Szramowską
w rocznicę śmierci, za † Urszulę Droździel, † Romana Szczukiewicz, za † Kazimierza Lichwa (w 30. dzień), † Marię Lichwa i †† z rodziny, do Miłosierdzia BoŜego za † Janinę
Zawadzką (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2c), do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Marię
Drabczyk (w 30. dzień), do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Mariannę Więcławik w 1.
rocznicę śmierci, †† ojca Ludwika, rodziców Helenę i Władysława Ptak, dziadków z obu
stron i całe pokrewieństwo, za † Jana Bzymek, za † Brygidę Piech (w 30. dzień), 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
3. Za † Martę Kuropatwa w 1. rocznicę śmierci
4. W intencji wnuka Olafa w 33. rocznicę urodzin o umocnienie wiary i BoŜe błogosławieństwo w Ŝyciu i pracy oraz o zdrowie dla całej rodziny
2400 W intencji Parafian o BoŜe błogosławieństwo w całym Nowym Roku
Niedziela – 1 stycznia 2017 –BoŜej Rodzicielki Maryi; Nowy Rok Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
700 Za †† Franciszka i Gertrudę Skroch, rodziców i rodzeństwo z obu stron
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 W intencji Parafian o błogosławieństwo w Nowym Roku oraz w intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe
1030
W intencji ks. Roberta o zdrowie, pomyślność w leczeniu, opiekę Matki BoŜej
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800 Za † Marię Ochojski w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny Pytlik, Ochojski i
Skalak
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin naszej parafii
•
•
•
•
•
•
•

•

Dzisiaj, w uroczystość Narodzenia Pańskiego o 1700 RóŜaniec, a o 1730 nieszpory kolędowe.
W poniedziałek, 26 grudnia drugi dzień świąt i wspomnienie św. Szczepana. Porządek Mszy
Świętych jak w niedzielę. Na godz. 1600 zapraszamy na wspólne kolędowanie „Dzisiaj Początek”. W sposób szczególny zapraszamy młodzieŜ, zwłaszcza studencką.
Sakrament chrztu oraz Msza w intencji rocznych dzieci będzie w drugi dzień świąt o godz. 1200.
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.
We wtorek wspomnienie św. Jana Ewangelisty. Na Mszach Świętych poświęcenie wina.
W środę przypada wspomnienie świętych Młodzianków,
męczenników. Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji
dzieci, takŜe tych najmłodszych na godz. 900.
W piątek, 30 grudnia przypada święto Świętej Rodziny. Msze Święte o godz. 630, 900 i 1800. Pragniemy w ten
dzień dać okazję małŜonkom naszej parafii do odnowienia
świętego sakramentu małŜeństwa (na Mszy o 1800).
Tego dnia na godz. 1930 zapraszamy na Świąteczny Wieczór Uwielbienia.
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•

W sobotę zakończenie starego
roku. Zapraszamy na naboŜeństwo
dziękczynne na godz. 1600.oraz na
Mszę Świętą na 1630. Tego dnia
moŜna uzyskać odpust zupełny.
Przed północą kościół będzie otwarty, Kwadrans po północy odprawimy pierwszą w Nowym Roku Mszę
Świętą.
• Po świętach młodzieŜ naszego dekanatu udaje się na Europejskie
Spotkanie Młodych, które odbywa
się tym razem w Rydze.
• W środę, 28 grudnia na godz. 1000
ksiądz Biskup zaprasza rodziny
osób pracujących za granicą na
spotkanie do Jemielnicy. Msza
Święta o 1100.
• Od wtorku, 27 grudnia, odwiedziny
duszpasterskie – kolęda. Kolędę rozpoczynamy kaŜdego dnia o 1500, natomiast w soboty od 1000.
Prosimy o zapoznanie się z planem wywieszonym w gablotce. We wtorek 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 remont muru wokół kościoła.
• Kolekta z Pasterki przeznaczona jest tradycyjnie na Fundusz Obrony śycia w Opolu; z Narodzenia Pańskiego na bieŜące potrzeby parafii, z drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny.
• Za wszystkie ofiary, a zwłaszcza za prace związane ze świątecznym wystrojem kościoła składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
• W imieniu Parafialnego Caritas i rodzin, które otrzymały świąteczną pomoc dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, zarówno indywidualnym darczyńcom, jak i zakładom, a szczególnie
firmie Mieszko, Restauracji „Raciborska”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Wilhelm Buchcik, lat 80, zam. na ul. Katowickiej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Kolęda 2016 / 20017
27 grudnia 2016 – wtorek
1 Pomnikowa 6
2 Pomnikowa 8
3 Pomnikowa 10
Kolęda dodatkowa dla rodzin,
które po Nowym Roku opuszczają parafię
28 grudnia 2016 – środa
1 Pomnikowa 12-14
2 Pomnikowa 16,16a oraz 28-64
3 Pomnikowa 9-17
(nieparzyste)

rozpoczęcie o godz. 15.00, w soboty o 10.00
29 grudnia 2016 – czwartek
1 Pomnikowa 18-20
2 Pomnikowa 22
3 Pomnikowa 24- 26

30 grudnia 2016 – piątek
1 Ocicka 1-3a
2 Ocicka 6-27
3 Opawska 88-156 numery
parzyste, Grunwaldzka

Rzymskokatolicka Parafia NSPJ
Warszawska 29, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 31 20
nspj@onet.pl
wwww.nspjraciborz.pl

