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I Niedziela Adwentu 
Ewangelia według św. Marka (13,33-37) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów:  
„UwaŜajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadej-
dzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał 
się w podróŜ. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom 
staranie o wszystko, kaŜdemu wyznaczył zajęcie, a odźwierne-
mu przykazał, Ŝeby czuwał. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu 
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, 
mówię wszystkim: Czuwajcie”. 
 
Nie spać! 
 
Adwentowy wymiar Ŝycia chrześcijań-
skiego wymaga ciągłej czujności. Oczu 
szeroko otwartych z przenikliwym spoj-
rzeniem przeszywającym ramy doczesno-
ści, troski o powierzone dobro w teraź-
niejszości i głębokiego rozumienia, czym 
jest odpowiedni czas powrotu Władcy 
czasu. Czuwajcie! Tak łatwo ulec błogie-
mu lawirowaniu w nieświadomości, wy-
godnemu letargowi serca i zwykłej obo-
jętności. Nie spać, Pan blisko! Niech 
wszyscy powstaną ze snu, wszak zbliŜa 
się Pan wszystkich. 
  
CięŜkie powieki zmęczone zmaganiem się 
z moim ludzkim „ja” czynią mnie, Panie, 
krótkodystansowcem, za kaŜdym razem 
słabszym. Unieś mnie, abym ujrzał sens 
kaŜdego detalu w moim Ŝyciu. 

Z listu Księdza Biskupa Ordynariusza 
 
Drodzy Diecezjanie! 
W I Niedzielę Adwentu Pan Jezus zwraca się do nas z 
prostym wezwaniem: „UwaŜajcie i czuwajcie!” Tym 
zawołaniem zachęca nas, byśmy wystrzegali się jakiej-
kolwiek ospałości i otępienia. Chodzi o to, by się łatwo 
nie uspokajać, Ŝe w gruncie rzeczy nie jest z nami tak 
źle, i podejmować pracę nad sobą, walkę z grzechem i 
nieprawością, a równocześnie być czujnym na bliskość 
Boga, który stale do nas przychodzi. 
 
W obecnym czasie istnieje teŜ potrzeba odkrycia na 
nowo wspaniałości tego BoŜego dzieła w świecie, któ-
rym jest Kościół. Ośmielam się powiedzieć, Ŝe trzeba 
nam więcej wiary w Kościół, poniewaŜ jest nam od 
Boga dany i trzeba bardziej wierzyć Kościołowi, gdyŜ 
mówi w imieniu Boga. To zadanie komunikuje nam 
temat rozpoczynającego się dziś nowego roku kościel-
nego: Kościół naszym domem. Skłania nas do tego, by 
w Kościele widzieć wielką wartość i oparcie, jak to 
miało miejsce na Śląsku Opolskim przez całe wieki.
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Poniedziałek – 28 listopada 2011        Mt 8,5-11 
   630     Za † męŜa Henryka Michalczyka oraz dusze opuszczone 
   700   W intencji Janiny o BoŜe błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie 
 1730      Roraty dla dzieci 1. Za † Reginę Reichel w I rocznicę śmierci 
   2. W intencji Marii Rutowicz z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
Wtorek – 29 listopada 2011        Łk 10,21-24 
   630     Za † matkę Zofię Klucznik w I rocznicę śmierci oraz za † Czesława Klucznika 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za duszę † ojca Wojciecha Simka i za †† z pokrewieństwa 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen Opa Robert am 

50.Todestag sowie für alle †† Verwandten der Familien Slawik, Jendrosch, Gonschior, 
Podhajski und Rödiger 

 1730      Roraty dla dzieci 1. Za † Gertrudę Kijas, †† z rodzin Kijas i Kłosek 
   2. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki BoŜej w intencji Marii Zdrzałek w 69. 

rocznicę urodzin z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla dzieci i ich rodzin 
Środa – 30 listopada 2011 – św. Andrzeja, Apostoła    Mt 4,18-22 
   630     Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. rocznicy urodzin Eryki z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz do Anioła 
StróŜa o zdrowie dla wnuków 

   700   Za †† męŜa Jana Szota w 3. rocznicę śmierci, córkę Kingę oraz rodziców Jadwigę i Józefa 
 1730      Roraty dla dzieci 1. Za † męŜa i ojca Kazimierza Baryckiego w 5. rocznicę śmierci, †† 

rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za zmarłych (zbiorowa): za † Czesławę Jaroszewicz (od koleŜanek z pracy, od siostry z 

Limanowej), za †† ojca Emila Nowaka w 14. rocznicę śmierci, Ŝonę Klarę, †† z rodzin 
Nowak i Smołka, za † ojca Eryka Ploszkę w 14. rocznicę śmierci, za † męŜa i ojca Józefa 
Grabca (w 30. dzień po śmierci), za †† dzieci Roksanę i Filipa Gruszka, za † Edeltraudę 
Donat (od współlokatorów) 

I Czwartek miesiąca – 1 grudnia 2011           Mt 7,21.24-27 
   630     Za †† rodziców Jadwigę i Leona Świerkot, dziadków z obu stron, Gertrudę i Pawła Koze-

lek, Wilhelma Świerkota 
   700   Za †† rodziców RóŜę i Jana oraz †† braci i synową 
 1630   Godzina Święta 
 1730      Roraty dla dzieci oraz rodziców z małymi dziećmi 1. O powołania kapłańskie, misyjne i 

zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaret-
ka”)  oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 

   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Bogumiły z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

I Piątek miesiąca – 2 grudnia 2011       Mt 9,27-31 
   630     W intencji Barbary z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   715       Za †† Jana i Salomeę Czernieckich w 16. rocznicę śmierci i za †† z rodziny 
 1630   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1645   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730      Roraty dla dorosłych i młodzieŜy 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za † Stanisławę Bunio w 2. rocznicę śmierci oraz za † ojca Eugeniusza i wszystkich †† z 

rodziny 
I Sobota miesiąca – 3 grudnia 2011 – św. Franciszka Ksawerego, kapł. / Mt 9,35-10,1.5.6-8 
   630     Roraty dla dorosłych 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji człon-

ków śywego RóŜańca 
   2. Za † Emilię Jurytko, †† rodziców i pokrewieństwo 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† ojca Pawła Mikę w 5. rocznicę śmierci, matkę Bertę i zmar-

łych z rodziny 
   2. Za †† brata Andrzeja Durlaka, jego rodziców i teściów i wszystkich zmarłych z rodziny 
 2000   W klasztorze Annuntiata Czuwanie Adwentowe dla młodzieŜy 
II Niedziela adwentu – 4 grudnia 2011   Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8 
   700    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Łucji z okazji 85. 

rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Ku czci św. Barbary w intencji pracuj ących, emerytowanych i wszystkich zmarłych 

górników 
 1030    Za †† Natalię i Władysława Ciamaga, Jana Miłka i Wiktorię Musiał 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Szymon Michał Kulej , Lena 

Zofia WyŜgoł,  
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Marię Zuber 
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przeŜycie Adwentu  
• Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy kolejny, nowy rok 

kościelny. Podobnie jak na przełomie roku kalendarzowego 
warto podjąć trud podsumowania czasu, który się skończył, 
ale i podjąć dobre plany na kolejny rok. Niech stanie się 
dla nas okazją do pogłębienia spraw duchowych. 

• Przypominamy, Ŝe w czasie Adwentu (od 14 grudnia) 
przeŜywać będziemy odnowienie Misji Parafialnych. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową 
za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory nie-
dzielne. 

• Od jutra Roraty : do czwartku o 1730 dla dzieci, w czwartek takŜe dla rodziców z najmniejszymi 
dziećmi. W piątek o 1730 dla młodzieŜy i dorosłych; w soboty o 630 dla dorosłych. Nie będzie w 
soboty Mszy o 700. Zapraszamy do licznego udziału takŜe dorosłych. Zgodnie z sugestiami ro-
dziców, podobnie jak w ubiegłym roku, roraty będą o 1730. Prosimy o zwrócenie uwagi na tę 
zmienioną porę Mszy wieczornej, zwłaszcza osoby, które mają zamówione intencje. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane 

przez wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga). Spotkanie oparte jest o film, i zaadresowane jest 
dla wszystkich chętnych. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 
Świętej. 

• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą Roratnią w piątek, ale juŜ o godz. 1730. Po Mszy spotka-

nie grupy brewiarzowej. 
• W sobotę od godz. 2000 Adwentowe czuwanie dla młodzieŜy. Zapraszamy do licznego udziału. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 

godz. 1600. 
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 900. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek oraz w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1700 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. 
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• Odwiedziny chorych w grudniu będą przed świętami, w sobotę 17 grudnia. Prosimy o poinfor-

mowanie chorych. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę popro-

wadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 900 Msza Święta ku czci św. Barbary w intencji górników i ich 

rodzin. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny” z materiałami na Roraty.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 

bardzo za ofiary na cele remontowe z ubiegłej niedzieli. Zebrano kwotę 3600 zł. 
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
•  Genowefa Plucińska, zam. na ul. Słowackiego 83  
•  Gertruda Procek, lat 68, zam. na ul. Kochanowskiego 5  
•  Alfred Szamarek, zam. na ul. Słonecznej 39  
•  Helena Wawrzyniak , zam. na ul. Słowackiego 32  
•  Anna RoŜnawska, lat 85, zam. na ul. Katowicka 27 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
 
Dziś Aniołowie mają nieco mniej pracy. Kto budził małego Karola na Roraty? Oczywiście Anioł 
StróŜ. Jeśli Aniołowie mają mniej pracy, to tylko dlatego, Ŝe Roraty będą w naszej parafii o 17.30, a na 
tę porę raczej trudno zaspać.  
Będziemy je przeŜywali razem z 
małym Karolem, późniejszym papie-
Ŝem, a obecnie naszym nowym bło-
gosławionym. Pomocą moŜe okazać 
się grudniowy numer Małego Gościa 
(tu kartka z modlitwą do Ducha 
Świętego, jaką Karol dostał od taty), 
a takŜe codzienne audycje w Radiu 
Plus. A zatem zapraszamy. 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i 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):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy : piątki 1700 – 1900  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


