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II Niedziela Adwentu 
Z Ewangelii św. Marka (1,1-8) 
 
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu BoŜym. Jak jest 
napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed 
Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieŜki. Wystąpił Jan 
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a Ŝywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną moc-
niejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. 
 

Dzisiejsza Ewangelia wypływa wprost  
z Pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza 
(40,1-5.9-11). W tekście tym Prorok zaprasza nas 
do nawrócenia i głoszenia, które jest niczym innym 
jak przemianą serca i myślenia. 

Owa zmiana ma polegać na szukaniu woli Bo-
Ŝej i realizowanie jej w Ŝyciu. Powodzenie tego 
zadania jest zaleŜne od naszego wysiłku, który 
trzeba podjąć, aby „przygotować drogę  
i wyprostować ścieŜkę” swojego Ŝycia Panu. Jest to 
nic innego jak porównywaniu swojego Ŝycia do 
Ŝycia Boga. Powodzenie tej misji zaleŜne jest od 
tego czy przejmę się juŜ dziś słowami zachęty, 
skłaniające do lektury Pisma Św. czy modlitwy. 
Tylko wtedy mogę mówić o „prostowaniu mojego 
myślenia „i czynieniu serca mego, według serca 
Jego”. 

Dlaczego zatem waŜna jest owa przemiana 
serca? Są co najmniej z dwa powody. Po pierwsze, 
aby stać się autentycznym świadkiem Miłości w 
świecie. Niejednokrotnie słyszysz  
i mówisz o zepsuciu w świecie, o tym, Ŝe młodzi są 
niewychowani, Ŝe większość katolików, to katolicy 
tyko z nazwy, Ŝe Kościół jest mało atrakcyjny, Ŝe… 
I warto sobie postawić pytanie: co ja robię, aby 
polepszyć ten stan rzeczy? Dlatego potrzebna jest 
przemiana serca i myślenia: na myślenie, Ŝe ode 
mnie zaleŜy przyszłość Kościoła. Ewangelista 

wprost pokazuje konkretny przykład Jana Chrzciciela, 
który stał się „głosem wołającego na pustyni”. I ja 
mogę zostać owym głosem, Tego, który woła na pusty-
ni ludzkiej bezduszności, zakłamania, lekkomyślności, 
egoizmu, pychy…  

Jan Chrzciciel miał posłuch wśród ludzi, bo był 
autentyczny, Ŝył tak jak głosił. Jego serce biło tak jak 
serce Boga, zatopione w głębokiej modlitwie. I mi 
potrzeba takiej modlitwy. Dlatego bycie prorokiem nie 
jest łatwe. I dlatego trzeba nam nieustannie wołać: 
„Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze we-
dług serca Twego. 

Drugim powodem jest sam fakt przyjęcia nowona-
rodzonego Jezusa do serca. Jezus moŜe się narodzić 
tylko w sercu prostym i otwartym, jak grota betlejem-
ska. Jest to serce, które słucha  
i przyjmuje to, co Pan mówi. Pozwala Mu, się kształ-
tować. Mając w sobie Boga, mamy prawdziwy pokój i 
radość (por. Ap 3,20). Masz pewnie to doświadczenie 
radości w sercu z jakiejś nawet błahej przyczyny i ta 
chęć dzielenia się ta radością z innymi?  

Jan czy Izajasz przyjęli Słowo Pana  
i dzielili się nim, nawet, gdy było to słowo karcące, a 
czy ja potrafię nieść innym słowo Pana? 

Panie wlej w moje serce odwagę, abym umiał za-
nosić moim braciom Twoje Słowo. Amen 
 

Modlitwa Słowem BoŜym: www.nspjraciborz.pl
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Poniedziałek – 5 grudnia 2011        Łk 5,17-26 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. Za † Danielę Maksymczak w 5. rocznicę śmierci 
   700   Za †† rodziców Zofię i Jana, męŜa Franciszka, brata Józefa oraz wszystkich †† z rodziny 

Markiewicz, Kozimenko, Ozimek i Korpaczewskich 
 1730      Roraty dla dzieci 1. Za † mamę Emilię Wieczorek w 7. rocznicę śmierci 
   2. Za † Adama Rzeszowskiego w 4. rocznicę śmierci, †† Józefa i Dariusza PrzysięŜnego i 

wszystkich †† z obu stron 
Wtorek – 6 grudnia 2011 – św. Mikołaja, biskupa     Mt 18,12-14 
   630      Do BoŜej Opatrzności w intencji Ŝyjących rodzin: Długosz, Włodarczyk i Buchalik z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   700   Za † ElŜbietę Ulańską 
   800   W języku niemieckim: Für † Ehemann Johann, †† Eltern beiderseits und †† aus der Ver-

wandschaft 
 1730      Roraty dla dzieci 1. Za † męŜa i ojca Eugeniusza w 25. rocznicę śmierci, † syna Jana oraz 

†† rodziców z obu stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego o spokój duszy dla † męŜa Romana Zdrzałka 
Środa – 7 grudnia 2011 – św. AmbroŜego, biskupa i doktora Kościoła  Mt 11,28-30 
   630     Za † Marię Wróblewską w 2. rocznicę śmierci 
   700   Za †† rodziców Joannę i Atanazego Bugla oraz † syna Fridolina 
 1730      Roraty dla dzieci 1. Za † Jana Bębnowicza, rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   2. Za † brata Andrzeja Klimaszkę 
Czwartek – 8 grudnia 2011 – Niepokalane Poczęcie NMP    Łk 1,26-38 
  630      O błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki Niepokalanej dla członków Rycerstwa Niepoka-

lanej (Msza ofiarowana od Rycerstwa Niepokalanej) 
 730    Za †† matkę Paulinę i ojca Stanisława Rozmus 
      900       O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla mieszkańców z ulicy Polnej z bloków 6, 6a, 6b, 8, 10 
    1630       Za † męŜa Franciszka w 6. rocznicę śmierci o dar Ŝycia wiecznego 
 1730   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
 1800 1. W intencji Dzieci Maryi 
   2.  Za † tragicznie Genowefę Plucińską (od mieszkańców i zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 

„Nasze Osiedle” – ulice Słowackiego, Mariańska, Ocicka) 
Piątek – 9 grudnia 2011         Mt 11,16-19 
   630     Za †† Jadwigę i Wolfganga Jasińskich 
   700   Do BoŜej Opatrzności w int. Ditra w 70. r. ur. o błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny 
 1730      Roraty dla młodzieŜy 1. Za † męŜa Henryka Cichonia w rocznicę urodzin, †† rodziców 

Marię i Karola 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbasa w 10. rocznicę śmierci 
     Rozpoczęcie Nowenny do bł. Jana Pawła II- dzień 1 - Miłość 
Sobota – 10 grudnia 2011        Mt 17,10-13 
   630   Roraty dla dorosłych 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Łukasza z okazji 30. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdro-
wie na dalsze lata Ŝycia 

   2. Za † syna Lucjana Suchanka w I rocznicę śmierci, †† męŜa Pawła, rodziców z obu stron, 
brata Helmuta Otlika i całe pokrewieństwo 

 1730   Nieszpory Adwentowe – Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 2 - Prawda 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców: Filipa, Genowefę w 10. r. 

śmierci, siostrę Pelagię, braci Jana i Zdzisława, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† mamę Annę w rocznicę śmierci, ojca Piotra, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
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III Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2011 – Gaudete    Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28 
   700    Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. urodzin siostry Janiny, o zdrowie i BoŜe błogosławień-

stwo dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Parafian 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Sandry z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas 
nauki i dalszym Ŝyciu 

 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Michała z okazji 35. rocznicy ślubu, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
oraz do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Kazimierza Jakubczuka, rodziców Annę i Anto-
niego Wygnał 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo Adwentowe – Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 3 - Człowiek 
 1800    Za † ojca Franciszka w 5. rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: o duchowe przygotowanie do odnowienia Misji Świętych 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 

1730 na nieszpory niedzielne. 
• Zachęcamy do dalszego uczestnictwa w Roratach: codziennie o 1730 (z wyjątkiem czwartku), w 

sobotę o 630 dla dorosłych. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmienioną porę Mszy Świętej wieczornej. 
• W tym tygodniu w czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Zachę-

camy do udziału w tym dniu we Mszy Świętej. Msze będą o godz. 630, 730, 900, 1630, oraz o 1800. 
Wieczorna Msza Święta będzie odprawiona w intencji Wspólnoty Dzieci Maryi. Tego dnia o 1730 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

• Od piątku, 9 grudnia rozpoczniemy Nowennę do bł. Jana Pawła II. Będzie to duchowe przygo-
towanie do odnowienia Misji, a takŜe przygotowanie do przyjęcie relikwii błogosławionego. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• KIK zaprasza w poniedziałek po Mszy wieczornej, w ramach roku osób konsekrowanych na spo-

tkanie z S. Sylwią Dolną, Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nie-
ustającej Pomocy. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Roraty w piątek o godz. 1730. Bezpośrednio po Mszy spotkanie grupy 

brewiarzowej. 
• W piątek, 9 grudnia w LO II odbędzie się dzień rekolekcyjny. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 900. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 900 w klasztorze Annuntiata dzień skupienia dla męŜczyzn. 
• Przed kościołem ministranci przygotowali i rozprowadzają sianko na wigilijny stół. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium 

Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z uroczystości Niepokala-
nego Poczęcia na kościoły na Wschodzie. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”.  

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Genowefa Morańska zd. Gajewska, lat 80, zam. na ul. 

Kochanowskiego 5 
� Jan Ujec, lat 60, zam. na ul. Pomnikowej 10 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś o Adwencie  
i rekolekcjach 
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Nowenna do  
błogosławionego 
Jana Pawła II 
 
W ogłoszeniach dzisiej-
szej niedzieli zapraszamy 
do udziału w nowennie do 
bł. Jana Pawła II. Roz-
poczniemy ją od piątku, 9 
grudnia i zakończymy w 
sobotę 17 grudnia. No-
wenna ta ma nas i całą 
naszą parafię przygotować 
na odnowienie Misji Para-
fialnych, które przeŜywa-
liśmy przed rokiem. Za-
kończymy je w niedzielę 
18 grudnia. Poprowadzi je 
znany nam juŜ ks. Paweł 
Brudek.  
Ten rok przyniósł nam 
waŜne i Ŝywe w pamięci wydarzenie beatyfikacji. 
Wszystko to działo się na naszych oczach. Z myślą o nas, 
ale i o kolejnych pokoleniach skierowaliśmy prośbę do 
Ks. Kardynała Stanisław Dziwisza o przekazanie naszej 
parafii relikwii nowego błogosławionego. Tak teŜ się 
stało. Ufamy, Ŝe pomoŜe nam to na nowo uświadomić 
sobie, Ŝe świętość to coś bardzo realnego, moŜliwego do 
zdobycia. Mamy nadzieję, Ŝe umocni to nasz kult do świę-
tych i błogosławionych a zarazem umocni naszą wiarę w 
łaskę i świętość, której źródłem jest i zawsze pozostanie 
Bóg. 
Jan Paweł II w czasie swojego ziemskiego pielgrzymowa-
nia tyle razy nas gromadził, umacniał słowem. W jaki 
sposób zmieniało to nasze rozumienie i doświadczenie 
Kościoła. Ufamy Ŝe ten proces się nie zakończył z chwi-
lą odejścia „naszego” papieŜa.  
    Zapraszam zatem wszystkich Parafian do uczestnic-
twa w Nowennie oraz w odnowieniu Misji Parafialnych, 
do udziału w naukach i liturgicznych spotkaniach.  
 

 

Pielgrzymkowe  
propozycje  

dla młodzieŜy 
 
Diecezjalny duszpasterz Dzieci Maryi 
zaprasza na 7-dniową pielgrzymkę do 
Rzymu w dniach od 22 do 28 stycznia 
2012. Jest to pielgrzymka autokarowa 
z nawiedzeniem AsyŜu i Padwy. Nie-
stety termin nie pokrywa się z feriami 
zimowymi, ale moŜe uda się komuś 
„wygospodarować” jeden tydzień tuŜ 
przed naszymi feriami. Koszt 1100 zł 
oraz ok. 35 euro. Więcej szczegółów 
na 
www.pielgrzymki.nasza-wiara.pl 
 
Kolejna propozycja to pielgrzymka 
tzw. camino, czyli śladami św. Jaku-
ba do Santiago de Compostella. Jest 
to pielgrzymka samolotowo-
autokarowa. Pielgrzymka obejmująca 
ok. 150 km (dziennie ok. 25 km.) bę-
dzie przeŜywana w grupach 10-15 
osób. Pielgrzymka zaplanowana jest w 
terminie 14-24 lipca 2012. Szacowany 
koszt ok. 1200 zł. (wyŜywienie we 
własnym zakresie). Szczegóły równieŜ 
na podanej stronie internetowej. 
Zachęcamy do zapoznania się w tymi 
propozycjami, szukania rodzinnych 
sponsorów :-) i zdobywania ducho-
wych doświadczeń… 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 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;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


