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

„W szóstym miesiącu posłał Bóg 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, błogosławiona jesteś między niewiastami. 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 poczniesz 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. Dlate-
go 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 niepłodną. Dla Boga bo-
wiem nie ma nic niemoŜliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja słuŜebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł”. 
 

słyszałaś, Dziewico, Ŝe poczniesz i porodzisz 
Syna; usłyszałaś, Ŝe stanie się to nie za sprawą 

człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł 
na odpowiedź, bo trzeba mu juŜ było powrócić do 
Boga, który go posłał. Oczekujemy i my, o Pani, na 
słowo zmiłowania, nieszczęśni i przygnieceni wy-
rokiem potępienia. Oto jest Ci ofiarowana cena 
naszego zbawienia: jeśli się zgodzisz, natychmiast 
będziemy wyzwoleni. Wszyscy zostaliśmy powo-
łani do Ŝycia przez odwieczne Słowo BoŜe, a mu-
simy umierać. Dzięki Twemu słowu mamy zostać 
odnowieni i przywróceni Ŝyciu. Błaga Cię o to, 
Panno litościwa, nieszczęsny Adam wygnany z raju 
razem z nieszczęśliwym swoim potomstwem; błaga 
Cię Abraham, błaga i Dawid. O to się dopominają 
wszyscy pozostali święci ojcowie, którzy byli Two-
imi przodkami, bo i oni mieszkają jeszcze w cieniu 
śmierci i mroku. Tego wyczekuje cały świat, do 
stóp Twoich się ścielący. I słusznie, poniewaŜ na 
Twoich ustach zawisło pocieszenie nieszczęśli-
wych, odkupienie niewolników, wyzwolenie ska-

zańców; słowem, zbawienie wszystkich synów 
Adama, całego ludzkiego plemienia, które jest i 
Twoim plemieniem. Odpowiedz więc, Dziewico, 
co prędzej, odpowiedz aniołowi i nie zwlekaj; od-
powiedz mu, a przez niego i Panu. Wyrzeknij sło-
wo i przyjmij Słowo; wypowiedz swoje i pocznij 
BoŜe; rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to, 
które jest wiekuiste. Czemu się ociągasz? I czemu 
się lękasz? Uwierz, wyznaj i przyjmij. Niech poko-
ra nabierze śmiałości, a powściągliwość ufności. 
Choć nie przystoi, aby dziewica, będąc niewinną, 
zapomniała o roztropności, to jednak tutaj, Dziewi-
co roztropna, nie lękaj się śmiałości. Miła jest po-
wściągliwość milczenia, lecz teraz bardziej ko-
nieczne jest słowo zmiłowania. O błogosławiona 
Dziewico! Otwórz Twoje serce dla wiary, usta 
wyznaniu, a łono Zbawicielowi.[...] „Oto, mówi 
Maryja, ja, słuŜebnica Pańska; niech mi się stanie 
według słowa twego”. 

św. Bernard z Clairvaux († 1153) 
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Poniedziałek – 22 grudnia 2014        Łk 1,46-56 
   630   Za †† Mikołaja i Anastazję Szewczuk, braci Daniela i Antoniego, †† pokrewieństwo 
   700 1.  Z okazji urodzin męŜa Kazimierza o wiarę, zdrowie, błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki 

Najświętszej 
   2.  Za †† rodziców Halinę Hołówko – Mosiałek i Mariana Mosiałek, †† pokrewieństwo z obu stron 
 1730   Roraty dla dzieci: Za † matkę Jadwigę Buczek w 1. rocznicę śmierci, †† ojca Roberta, rodzi-

ców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 23 grudnia 2014        Łk 1,57-66 
   630   Za † Ŝonę Marię w 3. rocznicę śmierci, jej † brata ks. Filipa Wolnik, †† rodziców i rodzeństwo 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   900   Za † brata Andrzeja w rocznicę śmierci †† rodziców Józefa i Anielę i wszystkich †† z rodziny 
 1730   Roraty dla dzieci: 1. Za † męŜa Andrzeja w rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 
   2. Za † Pawła Pietrzyka w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców i braci 
Środa – 24 grudnia 2014 – Wigilia Narodzenia Pańskiego    Łk 1,67-79 
   630   W intencji ks. Proboszcza Adama o zdrowie, błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki Przenaj-

świętszej (od Rycerstwa Niepokalanej) 
   700   Za †† ojca Filipa Miczajka, matkę Zofię Miczajka, teścia Gerarda, szwagra Ludwika i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
       WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO  
 1530    Pasterka w intencji dzieci naszej parafii i wszystkich rodzin 
 2400 1. Pasterka w intencji Parafian 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Bachryj z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej w dalszym Ŝyciu 
   3. Do Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji rodziny Taszka, z prośbą 

o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie 
   4. W intencji Krzysztofa z okazji 30. rocznicy urodzin i BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
Czwartek – 25 grudnia 2014     Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 
       UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  
   700   Za †† rodziców Antoniego i Eugenię Mączka oraz za † babcię Annę 
   900   Za † Marka Sikorskiego oraz Alfredę i Stanisława, Małgorzatę i Teresę i wszystkich †† z obu stron 
 1030   W intencji Parafian 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Zygmunta Serafin z okazji 50. rocznicy ślubu z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1730   Nieszpory kolędowe 
 1800   Za †† Ŝonę Hildegardę Szmit oraz rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 26 grudnia 2014    Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22 (dyspensa od postu) 
       DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – SW. SZCZEPANA , MĘCZENNIKA  
   700   O umocnienie darów Ducha Świętego, opiekę Matki Boskiej i zdrowie dla synów Konrada i 

Daniela z okazji urodzin 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie w rodzinie 
 1030 1. Za †† męŜa Stefana Nowakowskiego, szwagra Jana Majer, †† rodziców z obu stron 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zenona i ElŜbiety Pełka z okazji 60. rocznicy ślubu z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Jan Bartłomiej Kasowski, Maria Ewa Sze-

ja, Maja Iwona Nowak, Iga Anna RóŜycka, Artur Obuchowski, Tymoteusz Maciej Konior , 
Oskar Jakubowski 

 1630   Koncert kolędowy w wykonaniu Orkiestry Plana i Agnieszki Porwoł 
 1800   Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Haliny z okazji 70. rocz-

nicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie w rodzinie 
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Sobota – 27 grudnia 2014 – św. Jana Apostoła i Ewangelisty   J 20,2-8 
   630   W intencji Macieja z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   700   Do BoŜej Opatrzności za Ŝyjącą rodzinę z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i zdrowie 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800  1.  Za † Bronisławę Ciuruś w 1. rocznicę śmierci, † Edwarda Ciuruś oraz za † Czesławę 
   2.  Z okazji 18. urodzin wnuczki Sary z prośbą o światło Ducha Świętego, wiarę i BoŜe błogosła-

wieństwo w dalszym Ŝyciu i nauce 
   3.  Za † Gertrudę Koza (w 30. dzień) 
Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 28 grudnia 2014  

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40 
   700   W intencji córki Dominiki z okazji 15. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † syna Adama, †† rodziców Strózik i Patoła, braci z obu stron, bratową i szwagra, krew-

nych z obu stron, Józefę i Augustyna, sąsiadów 
 1030   W intencji rocznych dzieci: Marek Buczarski, Kamil Szczerba, Szymon Sobczak, Bartłomiej 

Pomiotło, Jan Śliwa 
 1200 1.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Gintra z okazji 80. rocznicy urodzin z prośbą o BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2.  Za † Czesława Strojnego 
      Do modlitwy wiernych w intencji dziecka Amadeusza Babeł 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa Jerzego Waliczka, †† rodziców Marię i Antoniego Rak, Joannę i Pawła Waliczek 

oraz †† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeŜycie świąt Narodzenia Pańskiego 
 

• Dzisiaj w IV niedzielę Adwentu zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode poko-
lenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory Adwentowe. 

• Dzisiaj na „Końcu Świata” adwentowy koncert Bartka Jaskota. 
• Roraty dla dzieci w poniedziałek i wtorek o 1730. 
• W poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej prosimy o pomoc w stawianiu dekoracji boŜonarodze-

niowych. 
          Okazja do spowiedzi przed świętami: 
                    w niedzielę od godz. 1700 
                    w poniedziałek i wtorek od 630 do 2000 z przerwą od 1300 do 1400 
                    w Wigili ę od 630 do 1300 (ten dzień rezerwujemy dla tych, którzy wracają na same święta  

   do domów z zagranicy)  
• W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. O godz. 1530 Msza wigilijna, tzw. „Pasterka dla dzieci”. 

Zapraszamy takŜe osoby starsze i tych, którzy nie mogą przyjść o północy. Zadbajmy w ten wieczór o 
tradycyjną oprawę wieczerzy wigilijnej, pamiętając o wspólnej modlitwie (moŜe przewodniczyć ojciec 
rodziny) oraz o lekturze Ewangelii. Obrzędy znajdziemy w Drodze do Nieba (s. 79. nowa DN s. 303). 
Na mocy tradycji, zachowujemy w ten dzień abstynencję od pokarmów mięsnych i oczywiście od al-
koholu.  

• Betlejemskie Światło Pokoju będzie moŜna zabrać z kościoła do domów w Wigilię.  
• Uroczysta Pasterka, na którą zapraszamy wszystkich parafian i gości o północy.  
• W uroczystość Narodzenia Pańskiego o 1730 nieszpory kolędowe. 
• W piątek, 26 grudnia drugi dzień świąt i wspomnienie św. Szczepana. Porządek Mszy Świętych jak 

w niedzielę. Tego dnia na mocy dyspensy udzielonej przez Biskupów nie obowiązuje post od pokar-
mów mięsnych. 

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

gólne dni Oktawy Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy w kolejnych dniach do uczestnictwa we 
Mszach Świętych i częstszej Komunii Świętej.  
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• W sobotę, 27 grudnia święto św. Jana Apostoła, Ewangelisty. Na Mszach Świętych poświęcenie 

wina ku czci św. Jana. 
• Za tydzień przypada niedziela Świętej Rodziny. Pragniemy w ten dzień dać okazję małŜonkom 

naszej parafii do odnowienia świętego sakramentu małŜeństwa (na Mszach o 900, 1030 oraz 1200). 
• W sobotę, 27 grudnia po Mszy wieczornej zapraszamy wszystkich studentów i młodzieŜ pracująca 

na spotkanie opłatkowe.  
• Od niedzieli, 28 grudnia, odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Kolędę rozpoczynamy kaŜdego dnia o 

1500, natomiast w soboty od 1000. Prosimy o zapoznanie się z planem wywieszonym w gablotce. W tę 
niedzielę planujemy kolędę dodatkową dla tych rodzin, które po Nowym Roku nie będą obecne w pa-
rafii. 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 
nowe drzwi do naszego kościoła.  

• Na niedzielę, 28 grudnia na godz. 1100 ksiądz Biskup zaprasza rodziny migrantów zarobkowych na 
spotkanie do Jemielnicy. 

• Centrum Światowych Dni MłodzieŜy zaprasza młodzieŜ całej diecezji na Plus Prolog - spotkanie 
młodych od grudnia do 1 stycznia do Seminarium Duchownego w Opolu. Będzie to główne spotkanie 
młodych w czasie peregrynacji znaków ŚDM. Informacje i zapisy na stronie www.botafe.pl 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny na dwa tygodnie (w 
cenie 8 zł), miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. MoŜna jeszcze dziś nabyć opłatki, świece 
Caritas. Dziś takŜe kiermasz organizowany przez ministrantów. 

• Kolekta z Pasterki przeznaczona jest tradycyjnie na Fundusz Obrony śycia w Opolu; z Narodzenia 
Pańskiego na bieŜące potrzeby parafii, z drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny. 

• Za wszystkie ofiary i prace związane z wystrojem kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odszedł do Pana: 

� Jan śurek, lat 74, zam. na ul. Łąkowej 2b (pogrzeb 22.12.2014 o 1330) 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Kolęda 2014 – 2015 
Początek o 1500,  
w soboty od 1000  
 
28 grudnia 2014 – niedziela 
1 Pomnikowa 6 
2 Pomnikowa 8  
3 Pomnikowa 10  
   Kolęda dodatkowa dla rodzin, 
które po Nowym Roku opuszcza-
ją parafię 
 
29 grudnia 2014 – poniedziałek 
1 Pomnikowa 12-14 
2 Pomnikowa 16,16a oraz 28-64 
3 Pomnikowa 9-17 (nieparzyste) 

30 grudnia 2014 – wtorek 
1 Pomnikowa 18-20 
2 Pomnikowa 22 
3 Pomnikowa 24- 26 
 
2 stycznia 2015 – piątek 
1 Ocicka 1-3a 
2 Ocicka 8-27 
3 Opawska 88-156, Grunwaldzka 
 
3 stycznia 2015 – sobota – Za-
kończenie peregrynacji KrzyŜa i 
Ikony – znaków Światowych Dni 
MłodzieŜy 
 

4 stycznia 2015 – niedziela 
1 Katowicka 11 
2 Katowicka 13 
3 Katowicka 15 
 
5 stycznia 2015 – poniedziałek 
1 Katowicka 1,3 
2 Katowicka 5,5a 
3 Katowicka 7 
4 Katowicka 9 
 
6 stycznia 2015 – wtorek 
Objawienie Pańskie – Orszak 
Trzech Króli 

 

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.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz 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 od poniedziałku do czwartku  
      w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


