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Niedziela Świętej Rodziny 
Ewangelia według św. Łukasza (2,41-52) 
 

„Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał 
lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie za-
uwaŜyli Jego Rodzice. Przypuszczając, Ŝe jest w towarzystwie pątników, 
uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie 
znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach 
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z 
bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieli-
ście, Ŝe powinienem być w tym, co naleŜy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powie-
dział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie 
wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i 
u ludzi.” 
 

Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię od razu 
do naszych uszu dochodzi fakt, Ŝe Maryja z Józe-
fem gubią Jezusa. Czym ten fakt był wywołany? 
Swoistym zagonieniem za swoimi sprawami. Skut-
ki tego były od razu widoczne – utrata stabilności, 
złość, moŜe irytacja, prawdopodobnie w myślach 
Maryi i Józefa pojawiło się stwierdzenie: „to twoja 
wina: gdybyś…”. Czy nie brzmi to znajomo? 

Współczesny styl bycia, charakteryzuje się cią-
głym pospiechem, samorealizacją oraz nakierowa-
niem na dorobek materialny. Śledząc stan naszych 
rodzin moŜna zauwaŜyć, Ŝe są niestabilne, ruchli-
we, aŜ chce się powiedzieć, Ŝe w sporej części po 
prostu chore. MoŜna spekulować z przyczynami 
tego faktu i zwalać to na złą gospodarkę, kiepskie 
finanse, zła polityka rodzinna, jednakŜe moim 
zdaniem problem tkwi w czymś innym. 

To nie sprawa materialna, co duchowa. Trzeba 
powiedzieć, Ŝe dzisiaj przezywamy kryzys ducho-
wy. To właśnie nasze zagonienie, osłabienie relacji, 
brak wymiaru religijnego jest przyczyna kryzysu 
rodzinnego. Wystarczy na chwilę skupić się tylko 

na sprawach materialnych, przyziemnych, by stra-
cić Jezusa – Boga. ZauwaŜmy, Ŝe spokój i jedność 
Święta Rędzina uzyskuje w świątyni jerozolim-
skiej, która była „domem Ojca”.  

Trzeba nam zatem na nowo zastanowić się nad 
tym, co dla nas jest tak na prawdę waŜne. Trzeba 
nam dzisiaj na nowo zastanowić się nad naszymi 
relacjami. Tyle się słyszy o kłótniach, braku zro-
zumienia. MoŜe wystarczy na chwilę usiąść, cho-
ciaŜby w niedzielne popołudnie, wypić przysło-
wiowa kawę i zacząć rozmawiać.  

Nie dajmy sobie wyrwać z serca tego, co waŜ-
ne. Na wzór Świętej Rodziny oddajmy nasze rodzi-
ny Bogu, by na nim budować swoją jedność i siłę, 
by Polska rodzina była Bogiem silna – jak często 
wołał Sługa BoŜy kard. Stefan Wyszyński. 

 
Święta Rodzino z Nazaretu bądź dla nas 

wsparciem. Święty Józefie wypraszaj potrzebne 
łaski dla ojców. Maryją Matko Jezusa, bądź 
wsparciem dla matek. Jezu błogosław nam, byśmy 
potrafili wałczyć o nasze rodziny. Amen.  
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Poniedziałek – 31 grudnia 2012         J 1,1-18 
   630   wolna intencja 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja i 
Zofii Ewy Blana z okazji 40. rocznicy ślubu 

 1600   NaboŜeństwo na zakończenie starego Roku 
 1630 1.  W intencji Parafian 
   2. Za zmarłych w minionym miesiącu i minionym roku (zbiorowa): za † Augustynę Szramowską 

w rocznicę śmierci, za †† męŜa Zbigniewa, córkę Iwonę, synową Małgorzatę i rodziców, za †† 
męŜa i ojca Edwarda Korsistkę, rodziców z obu stron, siostrę Zofię Fuks w I rocznicę śmierci, 
za † Genowefę Jarosławską (w 30. dzień), za † sąsiadkę Bertę Borusiak 

      3.  W intencji Barbary i Jana w I rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

      4.  Za † Stanisława Januszewskiego (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 9 – 13) 
Wtorek – 1 stycznia 2013 – Świętej BoŜej Rodzicielki Maryi Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21 
    015     O błogosławieństwo w intencji Parafian w całym Nowym Roku 
   700   Za dusze w czyśćcu cierpiące 
   900      W intencji Parafian o błogosławieństwo w Nowym Roku 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Małgorzaty w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1200   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
 1800   Za †† dziadków Władysławę i Jana, Leokadię i Michała, za wszystkich †† z rodzin Sulikow-

skich, Kiersztyn i Dolega oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 2 stycznia 2013 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów  
         Kościoła       J 1,19-28 
   630 1. Za †† rodziców Matyldę i Edwarda, †† z rodzin Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z obu 

stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Kazimierza Sopniewskiego w 5. rocznicę śmierci, † Ŝonę Krystynę, rodziców, teściów i 

†† z pokrewieństwa 
   700   Do Trójcy Przenajświętszej za † Ŝonę Urszulę Slanina w 2. rocznicę śmierci (od męŜa i dzieci) 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800   Za † Emilię Wasiuk w 5. rocznicę śmierci 
I Czwartek miesiąca – 3 stycznia 2013        J 1,29-34 
   630 1. Za †† matkę Barbarę Rydzak, ojca Mikołaja, matkę Pelagię, ojca Filipa oraz za †† z obu stron 
   2. wolna intencja 
   700   W intencji Dawida z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
 1730   Godzina Święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 4 stycznia 2013        J 1,35-42 
   630   wolna intencja 
   900   Za †† mamę Kazimierę w 5. rocznicę śmierci, ojca Witolda, siostry Janinę, Krystynę, Marię, 

dziadków, teściów i za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli NSPJ 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80. rocznicy urodzin 

Stefanii, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
I Sobota miesiąca – 5 stycznia 2013        J 1,43-51 
   630   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Adelajdy z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   700 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
        2.  Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Helenę i Arnolda Konieczny, †† dziadków, pokre-

wieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
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     1300    Ślub: Magdalena Kwiatoń – Sebastian Pala 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za † Ŝonę Kazimierę Zaborek w I rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 

stron, †† z pokrewieństwa 
 2000   W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy 
Niedziela – 6 stycznia 2013 – Objawienie Pańskie   Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 
   700    W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W języku łacińskim: W 80. rocznicę urodzin Janiny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie dla całej rodziny 
 1030    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Marii i Władysława 

Miśków z okazji 50. rocznicy ślubu oraz 75. rocznicy urodzin Władysława, z prośbą o BoŜe 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za †† rodziców z obu stron, brata Stanisła-
wa, siostrę Marię i brata Emila 

 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Lena Halina Sobczak, Amelia 
Kałdońska 

             2. Za † Grzegorza Sochę 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † męŜa Zbigniewa Michalczak w 10. rocznicę śmierci i za †† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: O błogosławieństwo w Nowym Roku 
 

• Dzisiaj niedziela Świętej Rodziny. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode 
pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory kolędowe. 

• W Rzymie trwa Europejskie Spotkanie Młodych. 
• W poniedziałek zakończenie starego roku. Zapraszamy wszystkich na naboŜeństwo dziękczynne o 

godz. 1600 za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem w kończącym się roku. Msza Święta o 
1630. Za wspólne odmówienie hymnu Te Deum moŜna zyskać odpust zupełny. 

• W Nowy Rok o północy zapraszamy na chwilę modlitwy do kościoła. Piętnaście minut po północy 
zostanie odprawiona pierwsza w Nowym Roku Msza Święta. 

• 1 stycznia, we wtorek przypada uroczystość NMP BoŜej Rodzicielki.  
• W środę, 2 tego miesiąca spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków. Gościć będziemy O. Jana z Ukrainy. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od 1730, w piątek od 1730, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 

naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego 

RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana tajemnic oraz RóŜaniec. 
• RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie opłatkowe dla Rycerstwa 

Niepokalanej, członków RóŜ RóŜańcowych i Rodziny Radia 
Maryja .  

• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie Grupy Brewiarzowej w 
piątek o 2000 oraz na czuwanie dla klasztoru Annuntiata w 
sobotę od 2000. 

• Odwiedzin chorych w tym miesiącu z racji kolędy nie będzie. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one 
inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament 
chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i 
chrzestnych w sobotę o godz. 1900. Msza Święta za tydzień o 
godz. 900, będzie odprawiona w języku łacińskim. 
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• Przypominamy o organizowanej przez naszą parafię pielgrzymce do Ziemi Świętej w kwietniu 2013. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

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

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Halina Łomnikcka , lat 68, zam. na ul. Chełmońskiego 22 
� Maria Szulc, lat 75, zam. na ul. Katowickiej 7 
� Bronisława Ciuru ś, lat 87, zam. na ul. Pomnikowej 24 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Plan Kolędy 2012 – 2013 (Początek o 1500, w soboty od 1000) 
 

30 grudnia 2012 – niedziela 
1 Pomnikowa 22 
2 Pomnikowa 24 
3 Pomnikowa 26 
2 stycznia 2013 – środa 
1 Ocicka 1-3a 
2 Ocicka 8-27 
3 Opawska 88-156,  
   Grunwaldzka 

 

3 stycznia 2013 – czwartek 
1 Katowicka 11 
2 Katowicka 13 
3 Katowicka 15 
4 stycznia 2013 – piątek 
1 Katowicka 1,3 
2 Katowicka 5,5a 
3 Katowicka 7 
4 Katowicka 9 

 

5 stycznia 2013 – sobota 
1 Katowicka 17,17a 
2 Katowicka 19,21 
3 Katowicka 23,23a 
4 Katowicka 25,27 
 
 
 

 

Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 
Benedykt XVI stwierdza, Ŝe „50 lat po rozpoczę-

ciu Soboru Watykańskiego II, dzięki któremu umoc-
niła się misja Kościoła w świecie”, chrześcijanie 
angaŜują się w historię, dzieląc z ludźmi ich „radości i 
nadzieje, smutki i trwogi”. Zwraca uwagę, Ŝe „w 
naszych czasach, które cechuje globalizacja, jej pozy-
tywne i negatywne aspekty, jak równieŜ wciąŜ trwa-
jące krwawe konflikty i zagroŜenie wojną, konieczne 
jest odnowione i zgodne zaangaŜowanie w dąŜenie do 
wspólnego dobra, do rozwoju wszystkich ludzi i 
całego człowieka”. 

PapieŜ przypomina teŜ dzisiejsze napięcia i kon-
flikty. Powodują je rosnące nierówności między 
bogatymi a biednymi, egoizm i indywidualizm, wyra-
Ŝające się teŜ w pozbawionych reguł finansach, terro-
ryzm, międzynarodowa przestępczość, fundamenta-
lizm i fanatyzm, które wypaczają prawdziwą naturę 
religii. Mimo tych niepokojących zjawisk liczne są na 
świecie dzieła pokoju. Świadczą o wrodzonym powo-
łaniu ludzkości do pokoju. 

Inspiracją obecnego orędzia są słowa Chrystusa 
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem oni będą nazwani synami BoŜymi” (Mt 5, 9). 
PapieŜ wyjaśnia, Ŝe błogosławieństwa nie są tylko 
zaleceniami moralnymi, ale obietnicami dla „tych 
wszystkich, którzy przestrzegają wymogów prawdy, 

sprawiedliwości i miłości”. Zwraca uwagę, Ŝe pokój 
zakłada humanizm otwarty na transcendencję. „Trze-
ba, by dzisiejsze kultury odrzuciły antropologie i 
etyki oparte na załoŜeniach teoretyczno-praktycznych 
czysto subiektywnych i pragmatycznych, na mocy 
których relacje współistnienia inspirowane są przez 
kryteria władzy lub zysku, środki stają się celami, a 
kultura i edukacja skupiają się wyłącznie na narzę-
dziach, technice i wydajności” – pisze Ojciec Święty. 
Wskazuje następnie, Ŝe pokój to zarazem dar BoŜy i 
dzieło człowieka”. 

„Negowanie tego, co stanowi prawdziwą naturę 
istoty ludzkiej, w jej zasadniczych wymiarach, we 
właściwej jej zdolności do poznania prawdy i dobra, i 
w ostatecznym rozrachunku samego Boga, stanowi 
zagroŜenie dla budowania pokoju. Bez prawdy o 
człowieku, wpisanej przez Stwórcę w jego serce, 
wolność i miłość ulegają osłabieniu, a wymiar spra-
wiedliwości traci swoją podstawę” – zauwaŜa PapieŜ. 
Przypomina, Ŝe „zaprowadzenie pokoju jest uzaleŜ-
nione głównie od uznania, Ŝe w Bogu jesteśmy jedną 
rodziną ludzką”. I dlatego Kościół jest dziś „przeko-
nany, Ŝe istnieje pilna potrzeba nowego przepowiada-
nia Jezusa Chrystusa”. 
 

cytat za pallotyni.pl 

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. 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny 603 475 167; 

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


