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IV Niedziela Adwentu 
Ewangelia według św. Łukasza (1, 26 – 38) 
 

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 
do Dziewicy poślubionej męŜowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa 
i rozwaŜała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 
Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto po-
czniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
NajwyŜszego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: JakŜe się to stanie, skoro 
nie znam męŜa? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc NajwyŜszego osłoni 
Cię. Dlatego teŜ Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem BoŜym. A oto równieŜ krewna 
Twoja, ElŜbieta, poczęła w swej starości syna i jest juŜ w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za nie-
płodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemoŜliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja słuŜebnica Pań-
ska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.”  
 

 oto znów nadchodzi BoŜe Narodzenie, uro-
czystość liturgiczna upamiętniająca narodziny 
Boskiego Zbawiciela, napełniająca nasz serca 

radością. Jak wiadomo, dzień 25 grudnia jest datą 
umowną. W staroŜytnych, pogańskich czasach 
obchodzono w tym dniu święto narodzin „nie-
zwycięŜonego Słońca”, które zbiegało się z prze-
sileniem zimowym. Chrześcijanie uznali za rzecz 
logiczną i naturalną zastąpienie tych obchodów 
świętem jedynego i prawdziwego Słońca, Jezusa 
Chrystusa, który zstąpił na ziemię, by przynieść 
ludziom światło prawdy. Odtąd co roku, po in-
tensywnym przygotowaniu adwentowym wierni 

wspominają wydarzenie wcielenia Syna BoŜego 
w atmosferze szczególnej radości. Św. Leon 
Wielki, papieŜ († 461 r.) tak mówił w jednym ze 
swych kazań: „Moi drodzy, cieszmy się w Panu i 
otwórzmy nasze serca na przyjęcie najczystszej 
radości, poniewaŜ nastał dzień zwiastujący nam 
nowe odkupienie, dawne przygotowanie, od-
wieczne szczęście. W cyklu dorocznym bowiem 
odnawia się dla nas głęboka tajemnica naszego 
zbawienia, która zapowiedziana na początku i 
urzeczywistniona na końcu czasów, ma trwać bez 
końca”.                     św. Jan Paweł II, 1993 r. 

 

Drodzy Parafianie i Goście 
     Przed nami zwykłe i zarazem niezwykłe dni. Zwykłe były miejsca, ludzie, okolicz-
ności: Betlejem w rzymskiej prowincji, Cezar August, Kwiryniusz, spis ludności...  
     Czasami nawet gorzej niŜ zwykłe – trudne, niezrozumiałe, wrogie jak daleka dro-
ga z Nazaretu, brak miejsca w gospodzie...  
     Zarazem są to niezwykłe dni, w których Bóg staje się człowiekiem, aby człowiek 
mógł być blisko Boga! śyczymy Wam niezwykłego przeŜycia dni BoŜego Narodzenia.
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Poniedziałek – 25 grudnia 2017 – Narodzenie Pańskie  Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 
   700   W intencji Aleksandry i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuczek Syntii i Leny o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo 

i opiekę Anioła StróŜa 
 1030   W intencji Parafian o BoŜe błogosławieństwo 
 1200   Z okazji 18. rocznicy urodzin wnuka Bartosza, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary 

Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej w dalszym Ŝyciu 
 1700   RóŜaniec 
 1730   Nieszpory kolędowe 
 1800   Za †† Marka Sikorskiego, Małgorzatę Romańczyk, Alfreda i Stanisława Sikorskiego, Tere-

sę Winnicką, Alicję Pierzchała, †† z obu stron 
Wtorek – 26 grudnia 2017 – św. Szczepana, pierwszego męczennika    Mt 10,17-22 
   700   W intencji ElŜbiety i Edwarda Czyszczoń w 20. rocznicę ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † syna i brata Eugeniusza Ziemniak w 2. rocznicę śmierci 
 1030   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej dla Dominiki z okazji 18. r. urodzin 
 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Maksymilian Robert Górszczyk, Alicja 

Anna Zielińska, Kaja Krzy Ŝek 
   2. Z okazji 50. r. ślubu Anny i Władysława Cisowskich z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki BoŜej dla jubilatów i całej rodziny 
   3. Do BoŜej Opatrzności w intencji rodzin Szczerba, Matusiak, Przywara i Wysockich o BoŜe 

błogosławieństwo 
 1630   Kolędowanie „Dzisiaj Początek” 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Marka Górnego 
Środa – 27 grudnia 2017 – św. Jana, Apostoła i Ewangelisty     J 20,2-8 
   630 1. W intencji Parafian 
   2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Reginę i Leona, brata Jana, bratową Danutę i †† z rodziny 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny i Jana z okazji urodzin z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
Czwartek – 28 grudnia 2017 – św. Młodzianków, męczenników    Mt 2,13-18 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Eugeniusza z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Anielę i Andrzeja Stopka, dziadków z obu stron 
   900   W intencji dzieci naszej parafii 
 1800   Za †† syna Adama, rodziców Strózik i Patoła, braci z obu stron, bratową i szwagierkę, 

krewnych z obu stron, Józefę i Augustyna, sąsiadów 
Piątek w Oktawie Narodzenia Pańskiego – 29 grudnia 2017     Łk 2,22-35 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło-

gosławieństwo i zdrowie dla rodziny 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia (bez Adoracji) 
 1800   Za † męŜa Jerzego Waliczek, †† rodziców i teściów oraz †† z obu stron  
Sobota w Oktawie Narodzenia Pańskiego – 30 grudnia 2017     Łk 2,36-40 
   630 1. W intencji Parafian 
   2. Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
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 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1.Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Reginę i Edwarda Głuszczyk 

i †† dziadków z obu stron 
   2. Za † Władysława Gronowicz (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20) 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
Niedziela – 31 grudnia 2017 – Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

Rdz 15,1-6; Hbr 11,8.11-12.17-19; Łk 2,22-40 
   700   Za † Pawła Kowola (w 30. dzień), jego †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego o spokój duszy Marii Kusma (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy 

Ocickiej 1-3a) 
 1030   wolna intencja 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo w rodzinie Koczupinda oraz w intencji dzieci z rodzinami 
 1600   NaboŜeństwo dziękczynne na zakończenie Starego Roku 
 1630 1. Zakończenie starego Roku: Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane w minionym roku 

w intencji wszystkich Parafian 
   2. Za zmarłych w minionym miesiącu i minionym roku (zbiorowa): za †† Edwarda Wołoszyn, 

Józefa, Mariana, Aleksandrę Kochańskich, Marię Miegoń, Rudolfa Makosz, Jana Kućmę,  
za † Natalię Malota (w 30. dzień);  za †† Cecylię Gonsior i jej męŜa (od rodziny Hruby); 
za † Martę Baranek 

   3. Z okazji 6. rocznicy ślubu Barbary i Jana oraz z okazji urodzin Jana z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

W tym tygodniu modlimy się: o dobre i trwałe owoce świętowania narodzin Chrystusa 
 

• Dzisiaj czwarta niedziela Adwentu, a zarazem Wigilia Narodzenia Pańskiego. Stąd przedpołu-
dniowe Msze mają formularz z Adwentu, natomiast popołudniowa Msza o 1530 rozpoczyna Uro-
czystość Narodzenia Pańskiego. Na tę Mszę, „Pasterkę dla dzieci” zapraszamy takŜe osoby star-
sze, dorosłe, które nie mogą przyjść w nocy. 

• Pasterka w intencji wszystkich Parafian o północy. Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza osoby, 
które nigdy w tej uroczystości nie uczestniczyły. 

• W poniedziałek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze jak w niedziele. Kto uczestniczył w 
Pasterce i przyjąć Komunię Świętą moŜe ponownie przystąpić do Komunii w czasie Mszy Świętej 
w ciągu dnia. o 1700 RóŜaniec, a o 1730 nieszpory kolędowe.  

• We wtorek, 26 grudnia drugi dzień świąt i wspomnienie św. Szczepana. Porządek Mszy Świę-
tych jak w niedzielę. Na godz. 1630 zapraszamy na wspólne kolędowanie „Dzisiaj Początek”. 
W sposób szczególny zapraszamy młodzieŜ, zwłaszcza studencką. 

• Sakrament chrztu w drugi dzień świąt o godz. 1200.  
• Uroczystość Narodzenia Pańskiego ze względu na waŜność tej tajemnicy jest rozciągnięta na po-

szczególne dni Oktawy Narodzenia Pańskiego. Zgodnie z zachętą księdza Biskupa zachęcamy w 
kolejnych dniach do uczestnictwa we Mszach Świętych i częstszej Komunii Świętej.  

• W środę wspomnienie św. Jana Ewangelisty. Na Mszach Świętych poświęcenie wina. 
• W czwartek przypada wspomnienie świętych Młodzianków, męczenników. Zapraszamy na 

Mszę Świętą w intencji dzieci, takŜe tych najmłodszych na godz. 900. 
• W czwartek wieczorem kancelaria nie będzie czynna. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• W sobotę, 30 grudnia o godz. 1930 zapraszamy na Świąteczny Wieczór Uwielbienia. 
• W niedzielę 31 grudnia przypada święto Świętej Rodziny. Nie będzie Mszy wieczornej, nato-

miast zapraszamy w ramach zakończenia starego roku na naboŜeństwo dziękczynne na godz. 
1600 oraz na Mszę Świętą na 1630. Tego dnia moŜna uzyskać odpust zupełny (pod zwykłymi wa-
runkami oraz za hymn Te Deum).  

• Przed północą kościół będzie otwarty. Kwadrans po północy odprawimy pierwszą w Nowym Ro-
ku Mszę Świętą. 
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• Po świętach młodzieŜ naszego dekanatu udaje się na Europejskie Spotkanie Młodych, które 
odbywa się tym razem w Bazylei. 

• Od czwartku, 28 grudnia, odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Kolędę rozpoczynamy kaŜdego 
dnia o 1500, natomiast w soboty od 1000. Prosimy o zapoznanie się z planem wywieszonym w ga-
blotce. W czwartek 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. Wstępnie planowana jest budowa nowego muru od 
wjazdu na teren kościoła aŜ do głównych schodów. Uwzględniono niektóre sugestie diecezjalnej 
komisji ds. budownictwa i nowy projekt będzie zawierał elementy nawiązujące do bryły kościoła 
(filary z łukami, elementy ozdobne). PoniewaŜ w minionym roku inwestycja nie została rozpoczę-
ta, dlatego wpłacono z ubiegłorocznych ofiar zaliczkę w wysokości około 40% kosztów. 

• Kolekta z Pasterki przeznaczona jest tradycyjnie na Fundusz Obrony śycia w Opolu; z Narodze-
nia 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 wszyst-
kim ludziom dobrej woli, zarówno indywidualnym darczyńcom, jak i zakładom, a szczególnie 
firmie Mieszko, Henkel, Restauracji „Krewetka”. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Maria Owsianka, lat 84, zam. w Krzanowicach 
� Mieczysław Salomon, lat 73, zam. na ul. Wczasowej 
� Cecylia Gonsior, lat , zam. na ul.  
� Józefa Rusin, lat 90, zam. na ul. Waryńskiego 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
 
 
 
 
 
Kolęda 2017 – 2018 
28 grudnia 2017 – czwartek 
1 Słowackiego 32 
2 Słowackiego 34 
3 Słowackiego 36-38 
Kolęda dodatkowa dla rodzin, które po 
Nowym Roku opuszczają parafię 

 
 
 
 
 

29 grudnia 2017 – piątek 
1 Słowackiego 40-42 
2 Słowackiego 47 oraz 44-46 
3 Słowackiego 50 

 
 
 
 
 

30 grudnia 2017 – sobota 
1 Słowackiego 52 
2 Słowackiego 54-56 
3 Słowackiego 61, 63, 65 

 

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 (z wyjątkiem 28 XII) 
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. 


