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I Niedziela Adwentu
Proroctwo Izajasza (63,16b-17.19b;64,3-7)
„Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię
odwieczne. CzemuŜ, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich
dróg, tak iŜ serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą?
Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego
dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiły się
góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, Ŝeby jakiś bóg poza
Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią
sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw
Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny
jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje
oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy
gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.”

P

ierwsze czytanie w dzisiejszej liturgii jest
głęboko przenikliwe. Prorok Izajasz wypowiada w nim – wyprzedzając o wieki narodzenie
Chrystusa – to, co było najgłębszą tajemnicą
pierwszego Adwentu. Czy nie przestaje to być
jego tajemnicą takŜe po przyjściu Chrystusa?
PodąŜymy za słowami Proroka, zatrzymując się
nad nimi w skupieniu. „Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne”. Ojciec i Odkupiciel: w samym sercu Adwentu jest wpisana niezgłębiona tajemnica Boga, która
się wyraŜa w tych słowach: Ojciec i Odkupiciel.
Do Niego zwraca się człowiek, świadom swojego
oddalenia od dróg BoŜych: „Czemu dozwalasz
nam błądzić?” Adwent ujawnia pragnienie powrotu na te drogi, które człowiek porzucił w toku
swojej ziemskiej historii i które zdaje się porzucać
coraz bardziej. „Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś
rozdarł niebiosa i zstąpił!” JakŜe głęboka i podstawowa prawda przejawia się w tym wołaniu!
Aby człowiek mógł wrócić na te drogi, które Bóg

mu wytyczył od początku, Bóg sam „musi” zbliŜyć się do niego. Ale Bóg nie „musi”, poniewaŜ
jest całkowicie wolny. I Prorok jest tego w pełni
świadomy. JeŜeli wzywa Boga słowami tak mocnymi, czyni to dlatego, Ŝe jest świadomy Jego
przymierza, Jego miłosiernej miłości... A takŜe,
poniewaŜ sytuacja człowieka i ludzkości jest cięŜka, jest „rozdzierająca”. CzyŜ to samo nie dzieje
się takŜe w naszych czasach? CzyŜ wołanie Izajasza nie jest takŜe wołaniem naszego Adwentu?
„Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, Ŝeby
jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim
pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co
radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o
Twych drogach”. Prorok świadczy o Bogu, który
tak wiele uczynił dla Izraela, swojego ludu. „Wychodzisz naprzeciw” – mówimy w I. Niedzielę
Adwentu obecnego roku świadomi tego, jak głęboko jest wpisane w historię ludzkości decydujące
„wyjście naprzeciw” Boga wobec ludzkości w
Jezusie Chrystusie.
św. Jan Paweł II, 1984 r.
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Poniedziałek – 4 grudnia 2017 – św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Mt 8,5-11
630 Za † Emilię Jurytko, † męŜa, †† córki, syna, rodziców i wszystkich †† z pokrewieństwa
Jurytko, Kostka, Czepelka
900 Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych górników
Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Człowiek”
1730 Roraty 1. Za † Adama Rzeszowskiego w 10. rocznicę śmierci, †† Bronisławę, Józefa i Dariusza PrzysięŜny i †† z obu stron
2. Za †† Barbarę i Mikołaja Rydzak, Pelagię i Filipa Kowalczyk oraz †† z rodziny z obu stron
1930 Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Człowiek”
Wtorek – 5 grudnia 2017
Łk 10,21-24
630 W dniu 65. urodzin męŜa Józefa o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
800 W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Mutter Maria, †† Verwandten der
Familie
1730 Roraty 1. Za † mamę Emilię Wieczorek w 13. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Marię Orzechowską w 6. rocznicę śmierci i Kazimierza Orzechowskiego w
20. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny
Środa – 6 grudnia 2017 – św. Mikołaja, biskupa
Mt 15,29-37
630 W intencji Kazimiery z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośba o dalsze na kolejne lata Ŝycia
900 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Honoratę i Wacława Pomperskich w kolejną rocznicę śmierci oraz wszystkich †† z obu stron
1730 Roraty 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Józefa śukowskich, brata Romualda, męŜa Stefana Nowakowskiego, szwagra Jana Majer
2. Za †† Marię i Piotra Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodzin Zuber i Matuszek
I Czwartek miesiąca – 7 grudnia 2017 – św. AmbroŜego, biskupa i doktora Kościoła Mt 7,21.24-27
630 1. Za †† rodziców Johannę i Franciszka Bugla i syna Fridolina
2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące
1630 Godzina Święta
1730 Roraty 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Romana Zdrzałek i †† rodziców z obu stron
1930 Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Milczący”
Piątek – 8 grudnia 2017 – Niepokalane Poczęcie NMP
Łk 1,26-38
630 Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla siostry Janiny w kolejną
rocznicę urodzin
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęcie NMP
900 Za † męŜa Franciszka w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i
dusze w czyśćcu cierpiące
Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Milczący”
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Roraty dla młodzieŜy i dorosłych 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Rycerstwa Niepokalanej o opiekę Matki BoŜej
2. Za † Jana Bębnowicza
Sobota – 9 grudnia 2017
Mt 9,35-10,1.5.6-8
630
Roraty dla dorosłych 1. Za † Stanisławę Starościak w 4. rocznicę śmierci
2. W intencji Parafian
Nieszpory Maryjne
1730
1800 W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Władysława w 3. rocznicę śmierci i †† z rodziny Piaseckich
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Annę, ojca Piotra, teściów Marię i Wojciecha oraz ††
z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
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II Niedziela Adwentu – 10 grudnia 2017
Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mk 3,1-12
700 Za †† mamę Małgorzatę Fryt, ojca Stanisława Fryt i †† rodziców z obu stron
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
930 W klasztorze Annuntiata Dzień skupienia dla rodzin (gość p. Wanda Półtawska)
1030 Z okazji 70. rocznicy urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalszą BoŜą opiekę i zdrowie dla całej rodziny
1200 Za † matkę Franciszkę w 18. rocznicę śmierci, †† ojca Antoniego, siostrę Teresę i siostrzeńca Artura
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Za † Norberta Plinta w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Irenę i Karola, brata Ernesta i
wszystkich †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o dobre i owocne przeŜycie Adwentu
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Dniem dzisiejszym rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Przypomnijmy, Ŝe pierwsza
część Adwentu jest czasem oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Dopiero od 17 grudnia liturgia przygotowuje nas do Narodzenia Pańskiego. Tegoroczny Adwent będziemy przeŜywali ze św.
Józefem. Zachęcamy do wykorzystania Adwentu przez wszystkich:
Dzieci zapraszamy na roraty od poniedziałku do czwartku o 1730 (prosimy o zwrócenie uwagi na
zmianę pory Mszy Świętej).
MłodzieŜ zapraszamy na Roraty w piątek o 1800.
Dorosłych równieŜ zapraszamy na roraty w piątki o 1800 oraz w soboty o 630. Ponadto proponujemy pogłębione rozwaŜanie Słowa BoŜego - „Lectio Divina ze św. Józefem z Nazaretu”. Jest
to 6 ok. 50 minutowych rozwaŜań autorstwa ks. Krzysztofa Wonsa z Centrum Formacji Duchowej
z Krakowa. Które będą puszczane dwa razy w tygodniu w kościele (dni i godziny podane są w gazetce w intencjach i nabozeństwach). Płyty CD z nagraniami całości będą takŜe dostępne w najbliŜszych dniach.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory Adwentowe.
Dziś w Opolu odbywa się Ekumeniczna Modlitwa Młodych.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. Nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
W tym tygodniu odbędą się spotkania kandydatów do bierzmowania z pierwszego roku formacji. Nie będzie natomiast środowego spotkania dla klasy trzeciej.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 1630 Godzina Święta i okazja
do spowiedzi.
W sobotę 9 grudnia od godz. 730 przedświąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii
lub zakrystii.
W ramach projektu Rodzina gwarantem bezpieczeństwa w niedzielę, 10 grudnia w klasztorze
Annuntiata od godziny 930 odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla Rodzin. Gościem specjalnym będzie p. Wanda Półtawska. Będzie zapewniona
opieka dla dzieci. Szczegóły
na plakatach.
Zapraszamy równieŜ w następny poniedziałek, 11 grudnia na koncert Leopolda
Twardowskiego i wręczenie
medali ks. Stefana Pieczki
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zasłuŜonym osobom. Koncert odbędzie się w RCK na ul. Chopina o godz. 1830. Zachęcamy do
licznego udziału i rozpropagowania wydarzenia (moŜna zabrać z zakrystii ulotki i plakaty).
W tyle kościoła, przy ołtarzu będą przez najbliŜsze dni wyłoŜone kosze do których moŜna składać
trwałą Ŝywność. Trafi ona wraz z paczkami świątecznymi do rodzin potrzebujących.
Od dzisiejszej niedzieli są do nabycia opłatki oraz świece wigilijne Caritas.
Dziś takŜe ministranci sprzedają wieńce Adwentowe. Dochód przeznaczony będzie na planowaną
przez ministrantów pielgrzymkę.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny (poruszony jest
główny temat tegorocznych rorat), miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” (z lampionami
roratnimi).
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii oraz zbiórka do puszek na pomoc kościołowi na
wschodzie. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Tadeusz Barabasz, lat 82, zam. na ul. Opawskiej
 Stefan Wójcik, lat 68,m zam. na ul. Miechowskiej
 Aniela Boronowska, lat 100, zam. na ul. Kosmonautów
 Natalia Malota z ul. Katowickiej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

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 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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. 17.00 – 18.00;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

