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Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 2,22.39-40) 
 

„Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa MojŜeszowego,  
Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu.  
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,  
do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,  
napełniając się mądrością, a łaska BoŜa spoczywała na Nim.” 
 

 ramach tzw. „Ewangelii dzieciństwa” św. 
Łukasz mówi nam, Ŝe dokonawszy obrzę-

du ofiarowania w świątyni Maryja i Józef „wróci-
li do Galilei, do swego miasta Nazaret” (Łk 
2,39), po czym dodaje: „Dziecię zaś rosło i na-
bierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
BoŜa spoczywała na Nim” (Łk 2,40). Na zakoń-
czenie opowieści o pielgrzymce do świątyni mó-
wi raz jeszcze: „Jezus zaś czynił postępy w mą-
drości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 
2,52). Z powyŜszych tekstów wynika, Ŝe Jezus, 
przedwieczne Słowo Boga, który przyjął ludzką 
naturę przez poczęcie i narodziny z Maryi, prze-
chodził realne etapy ludzkiego rozwoju. Nie-
mowlęctwo, dzieciństwo, dorastanie, młodość 
wyznaczają momenty rozwoju fizycznego („czy-
nił postępy w latach”), jaki następuje u wszyst-
kich „zrodzonych z niewiasty”, do których i On – 
jak zaznacza św. Paweł – w pełni naleŜy (por. Ga 
4,4). Tekst Łukasza mówi takŜe o rozwoju du-
chowym Jezusa. Jako lekarz interesujący się ca-
łym człowiekiem, Łukasz zwracał uwagę na 
wszystkie elementy ludzkiej rzeczywistości, a 
więc takŜe na proces rozwoju w dzieciństwie, i to 
zarówno w przypadku Jezusa, jak i Jana Chrzci-
ciela, o którym równieŜ pisze, Ŝe „chłopiec rósł i 
wzmacniał się duchem” (Łk 1,80). „Łaska BoŜa 
spoczywała na Nim” – w języku ewangelisty 
„spoczęcie łaski” na osobie wybranej przez Boga 
do spełniania misji oznacza działanie Ducha 

 Świętego, jak  
w przypadku Maryi  
(Łk 1,35) i Symeona  
(Łk 2,25-26). Oznacza  
transcendencję, panowanie, wewnętrzne działanie 
Tego, którego nazywamy Dominus et Vivificans 
(Pan i OŜywiciel). Św. Tomasz z Akwinu, mó-
wiąc o łasce, określa ją wielokrotnie mianem 
gratia Spritus Sancti (łaska Ducha Świętego); 
łaska jest bezinteresownym darem, konkretnym 
wyrazem przychylności Boga względem stwo-
rzenia, odwiecznie umiłowanego przez Ojca. 
Mówiąc zaś o pochodzeniu łaski, Tomasz wyraź-
nie stwierdza, Ŝe jej „przyczyną główną jest moc 
Ducha Świętego”. Jest to łaska usprawiedliwiają-
ca i uświęcająca, która przywraca człowiekowi 
przyjaźń z Bogiem w Królestwie niebieskim. „W 
tym darze łaski człowiek otrzymuje Ducha Świę-
tego i przez nią Duch Święty mieszka w nas”. W 
Chrystusa zaś Duch Święty wlewa pełnię łaski. 
JednakŜe ta pełnia łaski w Jezusie była odpo-
wiednia do Jego wieku: pozostając zawsze peł-
nią, wzrastała z wiekiem. MoŜemy więc tu wska-
zać na wspaniały wzór świętości, jaki Jezus przez 
swoje ziemskie Ŝycie daje wszystkim, takŜe dzie-
ciom i ludziom młodym, powołanym, by czynić 
postępy w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. 
 

św. Jan Paweł II, 1990 r. 

W 
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Poniedziałek – 1 stycznia 2018 – BoŜej Rodzicielki Maryi               Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21 
   015   W intencji Parafian o BoŜe błogosławieństwo w całym Nowym Roku 
   700   Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   W intencji Parafian o błogosławieństwo w Nowym Roku oraz w intencji rodzin, które przy-

jęły odwiedziny kolędowe 
 1030   Z okazji urodzin Dominiki oraz w intencji całej rodziny Srokol z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1200   Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Urszuli w dniu 80. rocznicy urodzin oraz w 35. rocznicę 
ślubu Brygidy i Herberta Hübscher o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 

 1800   Za †† Stanisława Palczyńskiego, Ŝonę Władysławę, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące 

Wtorek – 2 stycznia 2018 – św. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i dokto-
rów Kościoła        J 1,19-28 

   630 1. Za †† rodziców Matyldę i Edwarda, †† z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z 
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ferdynanda Smoniowskiego w 35. rocznicę śmierci, jego †† ro-
dziców Annę i Waleriana, dziadków z obu stron, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

   800   W języku niemieckim: Für †† Anna Georg Sklorz, Eleonore, Edward Scheiber 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800   Za † Mateusza Lach (od zespołu KRI i fanklubu) 
      (do modlitwy wiernych: za † córkę Mariolę w 9. rocznicę śmierci) 
Środa – 3 stycznia 2018         J 1,29-34 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Arka-

diusza i jego rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † ElŜbietę Trybańską (od współlokatorów z ul.Słowackiego 50) 
   900   Za †† matkę Barbarę i ojca Mikołaja, matkę Pelagię i ojca Filipa oraz za †† z obu stron 
 1800   Dziękczynna w intencji Janiny Kozłowskiej z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie 
I Czwartek miesiąca – 4 stycznia 2018       J 1,35-42 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji syna Jerzego z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilata i jego rodziny 
   2. Za † męŜa Adama Zimałka w 1. rocznicę śmierci 
 1730   Godzina Święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty 

modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 5 stycznia 2018        J 1,43-51 
   630   Za †† ojca Alojzego Bugla, mamę Kazimierę, teściów Zofię i Władysława i †† z rodziny 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Adelajdy z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy) 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 6 stycznia 2018 – Objawienie Pańskie                 Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
   900   Za † Marię Ochojski w 2. rocznice śmierci oraz †† z rodzin Ochojski, Pytlik i Skalak 
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 1030   Za †† Ŝonę Marię Cempel, matkę Annę Cempel, teściów Emilię i Huberta Krajczy oraz 
szwagra Henryka 

 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe 
błogosławieństwo dla Zofii z okazji 60. rocznicy urodzin oraz całej Jej rodziny 

 1400   Orszak Trzech Króli (rozpoczęcie przy kościele św. Mikołaja, zakończenie na Rynku) 
 1730   Nieszpory kolędowe 
 1800   Za † męŜa i ojca Eugeniusza w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 
 1815    w kościele św. Mikołaja „Koncert Kolęd Tradycyjnych i Pieśni BoŜonarodzeniowych” 
Niedziela – 7 stycznia 2018 – Chrzest Pański           Iz 55,1-11; 1 J 5,1-9; Mk 1,7-11 
   700   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W j. łacińskim Za † matkę Łucję w 1. rocznicę śmierci, †† ojca Mieczysława, dziadków z 

obu stron, Marię Bartczak i †† z rodziny 
 1030   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla Józefa Latoń z okazji 80. rocznicy urodzin 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: oraz w intencji rocznego 

dziecka Aleksandra Zofia Sosna 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Mariana Smolnika w 4. rocznicę śmierci, †† siostrę Edel-

traudę, siostrzenicę Renatę, rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin przyjmujących odwiedziny kolędowe 
 

• Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu a zarazem zakończenie Starego Roku. Zapra-
szamy na godz. 1600 na naboŜeństwo dziękczynne, oraz na Mszę Świętą na zakończenie roku na 
godz. 1630. Nie będzie juŜ dziś nieszporów, ani Mszy o 1800. Dziś moŜna uzyskać odpust zupełny 
(pod zwykłymi warunkami oraz za odmówienie hymnu Te Deum). 

• Przed północą kościół będzie otwarty. Kwadrans po północy odprawimy pierwszą w Nowym Ro-
ku Mszę Świętą. 

• Na cały Nowy Rok 2018 Ŝyczymy obfitych łask i BoŜego błogosławieństwa. śyczenia łączymy 
z modlitwą, aby dobry Bóg obdarzył Wasze serca pokojem, wewnętrzną siłą, mocną nadzie-
ją. Niech we wszystkim wypełnia się wola BoŜa. 

• Z racji odwiedzin kolędowych spowiedź wieczorem będzie zasadniczo przed Mszą Świętą. 
• We wtorek, 2 stycznia o 1730 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 

1730. W te dni o 1730 naboŜeństwa: Godzina Święta i ku czci NSPJ. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy. 
• W sobotę, 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy Świętych jak w kaŜdą 

niedzielę. O godz. 1400 z ronda przy kościele św. Mikołaja wyruszy Orszak Trzech Króli . Za-
kończenie na Rynku ok. 1530. Zapraszamy do licznego udziału. O 1815 w kościele św. Mikołaja 
koncert kolęd.  

• NajbliŜsze odwiedziny chorych w lutym. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
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Plan kolędy 
 2 stycznia 2018 – wtorek 
1 Słowackiego 67, 69, 71 
2 Słowackiego 73, 75, 77 
3 Słowackiego 79, 81, 83, 102-

108a 
 

3 stycznia 2018 – środa 
1 Dworska 40-46 
2 Dworska 48-54 
3 Dworska 56-62 
4 Ocicka 6-27 

4 stycznia 2018 – czwartek 
1 Kossaka od 29 do 41 
2 Kossaka od 43 do 47 
3 Kossaka od 49 do 53 
4 Kossaka od 55 do 65 
 

5 stycznia 2018 – piątek 
1 Chełmońskiego 18 
2 Chełmońskiego 20 (od 16.30) 
3 Chełmońskiego 22-30 
4 Chełmońskiego 32-36 oraz  
   31-27  
 

7 stycznia 2016 – niedziela 
1 Chełmońskiego 7-21 
2 Chełmońskiego 25 
3 Warszawska 40,32-3, śerom-
skiego, Konopnickiej 
4 Warszawska 34-38 
 
Kolęda od godz. 15.00.  
Ulice zaznaczone kursywą od 
godziny 16.30. 
 

 

Rok 2017 w liczbach 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Chrzty 84 85 86 86 78 85 109 90 103 109 81 
Śluby 27 35 29 42 34 35 29 42 47 40 34 

Pogrzeby* 129 119 128 118 109 100 99 95 110 97 91 
I Komunia 123 87 89 89 93 89 93 93 96 121 brak 

Bierzmowanie 76 73 97 86 91 106 101 105 116 103 129 
z NSPJ** 48+2 43+3 63+1 58+1 78 85      

Odwiedziny chorych 
*** 

ok 
580 

ok 
470 580 

ok 
510 

ok 
650 

 
 550 510 380 360 

Komunie Sw. w tys. 120 120 140 149 170  166  160 150 145 
* W tej liczbie pogrzebów jest 7 osób bezdomnych oraz 5 dzieci martwo urodzonych. 
** W tej kolumnie podano ilość młodzieŜy z naszej parafii + ilość 
osób dorosłych, które przyjęły sakrament bierzmowania. Bierz-
mowanie w naszej parafii jest udzielane takŜe młodzieŜy z Mar-
kowic, Płoni i Ostroga. 
*** dotyczy chorych odwiedzanych co miesiąc z Komunią oraz 
tych, którzy przyjęli sakrament chorych np. z okazji dnia chorych.  
 

Orszak Trzech Króli 
Pragniemy Was serdecznie i gorąco zaprosić do udziału w 
Orszaku Trzech Króli, który będzie miał miejsce w Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego. Zapraszam całe rodziny, młod-
szych i starszych do wspólnego kolędowania na ulicach 
naszego miasta. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 14.00 
przy ul Mariańskiej (przy nerce koło kościoła św. Mikołaja) 
i przejdziemy ulicą Mariańską, na rondzie skręt w Pastora 
Michejdy, dalej Ogrodową, Klasztorną, Wojska Polskiego, 
Nową do Rynku. Zakończenie pielgrzymki na Rynku około 
godz. 15.30. Dzieci zapraszamy do tego, by przebrały się w 
stroje rycerzy, aniołów, pasterzy, króli, lub nałoŜyły na siebie kolorowe szaty. Najlepsze stroje zostaną 
nagrodzone. Zabierzmy ze sobą modlitewniki Droga do Nieba, aby włączyć się w śpiew kolęd. Kul-
minacyjnym momentem Orszaku, będzie oddanie pokłonu Małemu Dzieciątku Jezus, Świętej Rodzi-
nie oraz wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem na Rynku. Najbardziej wytrwałych jak co roku 
zapraszamy na godz. 1815 do kościoła św. Mikołaja w Raciborzu na koncert Kolęd i pieśni BoŜonaro-
dzeniowych. 
 

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. 


