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III Niedziela Adwentu - Gaudete 
Ewangelia według św. Łukasza (3,10-18) 
 
„Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: CóŜ mamy czynić? 
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie 
ma; a kto ma Ŝywność, niech tak samo czyni. Przychodzili takŜe celnicy, 
Ŝeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im 
odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. 
Pytali go teŜ i Ŝołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: 
Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie 
na swoim Ŝołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a 
plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele teŜ innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.”  
 

en zaś, o którym Jan mówi, Ŝe chrzci Duchem 
Świętym i ogniem, ma „wiejadło w ręku i 

oczyści swe klepisko, i zgromadzi swą pszenicę do 
gumna, plewy natomiast spali ogniem niegasną-
cym”. Chciałbym znaleźć powód, dla którego Pan 
nasz ma w ręku wiejadło, w którym – gdy wiatr 
wieje – lekkie plewy są tu i tam porywane, cięŜka 
natomiast pszenica opada w jedno miejsce; bez 
wiatru nie moŜe zostać oddzielona pszenica od 
plew. Jak sądzę, pokusy są przedstawiane przez 
wiatr, który w wymieszanym tłumie wierzących 
pokazuje, Ŝe jedni są plewą, inni natomiast ziar-
nem. Gdy bowiem duszę twoją przezwycięŜyła 
jakaś pokusa, to nie pokusa cię przemieniła w ple-
wy, lecz poniewaŜ byłeś plewą – to jest (człowie-
kiem) lekkomyślnym i niedowiarkiem – pokusa 
pokazała to, co ukrywałeś. I przeciwnie: gdy dziel-
nie znosisz cięŜkie pokusy, to nie pokusa czyni cię 
dzielnym i cierpliwym, ale wywodzi na światło 
dzienne cnotę cierpliwości i odwagi, która była w 
tobie, ale skryta. „Sądzisz bowiem – mówi Pan – Ŝe 
mówiłem do ciebie w innym celu jak w tym, abyś 
okazał się sprawiedliwym?” (Hi 40,3/LXX). I gdzie 
indziej: „Udręczyłem cię, biedę na cię spuściłem, 
aby stało się jawnym to, co było w twym sercu” 

(Pwt 8,3-5). Podobnie i burza nie dopuszcza, aby 
ostał się dom postawiony na piasku, lecz tylko ten, 
który zechcesz budować na skale (Mt 7,24-27). 
Gdy tak zbudujesz, to dom postawiony na skale nie 
runie, ten natomiast, który chwieje się na piasku, 
tym samym udowadnia, Ŝe był źle zbudowany. 
Dlatego więc, nim powstanie burza, nim powieją 
wiatry, nim wzburzy się morze, jak długo jeszcze 
panuje pokój i milczenie na świecie – dołóŜmy 
całego naszego starania dla połoŜenia fundamentów 
i budujmy dom nasz na róŜnorakich i silnych ka-
mieniach przykazań BoŜych, aby gdy rozszaleje się 
prześladowanie, a przeciw chrześcijanom rozpęta 
się gwałtowna burza, wykazać, Ŝe mamy budynek 
zbudowany na skale – Jezusie Chrystusie. Jeśliby 
jednak wtedy ktoś – co oby nigdy się nie przyda-
rzyło – zaparł się, to niech wie, Ŝe on się nie zaparł 
Chrystusa w tej chwili, w której się to okazało, ale 
Ŝe miał juŜ w sobie dawno zarodki i korzenie za-
parcia; wtedy jedynie poznano, co w sobie nosił i to 
się właśnie okazało w świetle dziennym. Módlmy 
się przeto do Pana, abyśmy się stali silnym budyn-
kiem, którego nie zawali Ŝadna burza, budynkiem 
załoŜonym na silnej skale, Panu naszym Jezusie 
Chrystusie.  Orygenes (zm. w 254 r.) 

T 
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Poniedziałek – 14 grudnia 2015 – św. Jana od KrzyŜa, kapł. i doktora K-ła  Mt 21,23-27 
   630   Za †† mamę Łucję Bober, Wawrzyńca Siwiec, Zbigniewa Bober, Adelajdę i Józefa Cymbaluk, 

Irenę Cymbaluk, Jadwigę Wiatr z śagania, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej Niepokalanej w intencji Joanny oraz Kariny o szczęśliwe 

rozwiązanie 
 1730   Roraty dla dzieci 1. Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Paszkowskich, siostrę Janinę i szwa-

gra Mikołaja Marcinowskich, kuzynów Edwina i Tadeusza oraz †† z rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo BoŜe 
Wtorek – 15 grudnia 2015        Mt 21,28-32 
   630   Za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die †† Eltern Ernst und Maria sowie für 

alle †† Verwandten und Vorfahren der Familien: Jendrosch, Gonschior, Podhajski und Rödiger 
   900   Za †† rodziców Anastazję i Mikołaja Szewczuk, braci Antoniego i Daniela i pokrewieństwo z 

obu stron 
 1730   Roraty dla dzieci 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane w minionym roku 

zdrowie i łaski, z prośbą o dalsze dla całej rodziny 
   2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za †† matkę Irenę Wycisk w 7. rocznicę śmierci, babcię Ja-

dwigę Dobias, dziadków Jana i Annę Reichel, ciocię Gizelę Niemiec oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące, za † męŜa i ojca Idziego Leśniak w 13. rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława Sza-
blińskiego, braci, bratowe, szwagra Mariana Konieczny, teściów, oraz Jana i Marię Sajeckich, 
za † Jana Detynę (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20), za † Teresę Szostek (od sąsiadów z 
ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Teobalda Hoszek (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 7), 
za † Ryszarda Orłowskiego i jego † Ŝonę Annę (od lokatorów z ulicy Słowackiego 83), za † 
Ryszarda Wnuka (od Wandy i Mietka z rodziną), za † Henryka Domalewskiego (od sąsiadów 
z ulicy Pomnikowej 26), za †† rodziców ElŜbietę i Antoniego Laska, †† Tadeusza, Antoniego 
oraz siostrę Gabrielę, za †† rodziców Witolda i Kazimier ę, teściów Mirosława i Rozalię, sio-
strę Marię, dziadków i rodzeństwo z obu stron, znajomych i dobrodziejów 

Środa – 16 grudnia 2015        Łk 7,18-23 
   630   Za † Janinę Nowak, † męŜa, †† z rodziny (od sąsiadów) 
   700   Za † Władysława Hytroś, jego dwie †† Ŝony Danutę i Małgorzatę, †† z rodzin Hytroś i Kuźma 
 1730   Roraty dla dzieci 1. Za †† rodziców Józefę i Maksymiliana Lipińskich 
   2. Za †† rodziców Stefanię i Jana Janiszewskich w rocznicę śmierci 
Czwartek – 17 grudnia 2015        Mt 1,1-17 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Bolesława w 11. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron 
   700   Za †† rodziców Juliannę i Józefa, †† dziadków i pokrewieństwo 
 1600   Spowiedź dla dzieci 
 1630   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1730   Roraty dla dzieci 1. Za † ks. Jana Posta w rocznicę śmierci i wszystkich †† duszpasterzy naszej 

parafii 
   2. Za †† dziadków Emilię i Franciszka Janiszewskich, Franciszkę i Franciszka Muzia oraz †† z 

rodziny 
Piątek – 18 grudnia 2015        Mt 1,18-24 
   630   Za †† rodziców Władysława i Julię, aby Bóg przyjął ich do swojego Królestwa 
   900   Za † Ŝonę Janinę Pilipczuk, †† rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny 
 1500   Adoracja Najświętszego Sakramentu – Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1600   Spowiedź dla młodzieŜy 
 1800   Roraty dla młodzieŜy 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ŝonę Gertrudę Gawelek oraz † syna 

Bernarda i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Joachima Kołek w 6. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny Kołek i Stania 
      Spotkanie dla młodzieŜy z modlitwą Taize 
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Sobota – 19 grudnia 2015        Łk 1,5-25 
   630   Roraty dla dorosłych 1. Za † Henryka Domalewskiego w 30. dzień po śmierci 
   2. Za †† rodziców Janinę i Eugeniusza, brata Krzysztofa, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
      Okazja do spowiedzi przed świętami (przerwa w godz. 1300 – 1400) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Z okazji 40. rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   2. Za †† rodziców Helenę i Stanisława Kolbuch, teściów Annę i Antoniego Wygnał oraz brata 

Józefa 
      Wieczór z Modlitwą Uwielbienia (okazja do spowiedzi do 2100) 
IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2015    Mi 5,1-4; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45 
   700   W intencji Marii z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba 

o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Zygmunta w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1030   Do BoŜej Opatrzności w intencji Agnieszki Winkler z okazji 30. rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1200   W intencji Krystyny Laska w 76. rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1400   Msza święta w rycie nadzwyczajnym (trydenckim) 
 od 1500 okazja do spowiedzi 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory adwentowe 
 1800   Za †† rodziców Marię i Franciszka Koczy, brata Rudolfa, bratową ElŜbietę, męŜa Józefa, całe 

†† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: o duchowe przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego 
 

• Dziś w naszym kościele, który został ogłoszony kościołem jubileuszowym, o godz. 1200 ks. Biskup 
Rudolf Pierskała odprawi Mszę Świętą i otworzy symboliczną Bramę Miłosierdzia na rozpoczę-
cie Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego. Z Jubileuszem raz z naszym kościołem związane są 
odpusty i przywileje. Chciejmy z nich ochotnie korzystać. Z tej okazji w piątki o godz. 1500 Ko-
ronka do BoŜego Miłosierdzia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

• Dzisiaj o godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, zapraszamy  równieŜ na godz. 1730 
na nieszpory. Na to naboŜeństwo zapraszamy szczególnie członków nowej Rady Parafialnej. W trak-
cie naboŜeństwa odbędzie się zaprzysięŜenie członków Rady. 

• Zachęcamy do uczestnictwa w Roratach: do czwartku dla dzieci o godz. 1730. 
• W poniedziałek od 1500 Caritas Parafialny będzie wydawał paczki rodzinom objętym pomocą Caritas. 

Dziękujemy przy tej okazji za przekazaną trwałą Ŝywność. 
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek przypada rocznica śmierci ks. proboszcza Jana Posta. W zakrystii jest do nabycia kronika 

naszej parafii autorstwa ks. Posta. Zachęcamy teŜ do nabywania płyt z filmem o naszym kościele. 
• Przypominamy, Ŝe od 17 grudnia rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia 

Pańskiego. 
• Okazja do spowiedzi przed zbliŜającymi się świętami Narodzenia Pańskiego: 
     - dla dzieci w czwartek o 1600 
     - dla młodzieŜy w piątek o 1600 
     - dla dorosłych w sobotę (przerwa od 1300 do 1400)  
     - dla osób pracujących jest moŜliwość spowiedzi w sobotę wieczorem, do 2100  
     Zachęcamy do wcześniejszego skorzystania ze spowiedzi, tak, aby ostatnie dni  
     pozostawić dla osób wracających np. z zagranicy 
• W sobotę od 1930 Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
• W czwartek o 1630 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Roraty w piątek o godz. 1800. O 1900 spotkanie i modlitwa w duchu Taize. 
• W tym tygodniu swoje spotkania formacyjne będą mieli kandydaci do bierzmowania z klas II 

gimnazjum. 
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• W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim. 
• Zachęcamy do nabywania opłatków i świec Wigilijnego Dzieła Caritas. 
• Za tydzień kiermasz ministrancki. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby  
• Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Małgorzata Fryt , lat 81, zam. na ul. Słowackiego 57 
� Alfreda Maksymowicz, lat 86, zam. w Rudyszwałdzie (poprzednio na Pomnikowej 17) 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Logo Jubileuszu Miłosierdzia 
     Wyjaśnienie motta 
i logo Logo oraz mot-
to są syntezą Roku 
Jubileuszowego. Mi-
łosierni jak Ojciec 
(fragment Ewangelii 
wg św. Łukasza, 6,36) 
– te słowa to propozy-
cja Ŝycia miłosier-
dziem, biorąc przykład 
z Ojca, który prosi o 
to, aby nie sądzić i nie 

potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i prze-
baczenie bez miary (por. Łk 6,37-38). Logo jest 
dziełem Ojca Marko I. Rupnika S.J. i prezentuje się 
jako mała suma teologiczna tematu miłosierdzia. 
Przywołując bardzo cenny dla Kościoła staroŜytne-
go wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubio-
nego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, 
który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Od-
kupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby 
ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka aŜ do głębi 

ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która 
przemienia Ŝycie. Jest jeszcze jeden szczegół, na 
który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry 
Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze 
na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze 
wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Ada-
ma, a Adam oczami Chrystusa. KaŜda osoba, kon-
templując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w 
Chrystusie nowego Adama, a takŜe swoje własne 
człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. 
Cala scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej 
mandorli (z wł. migdał). Forma ta równieŜ jest 
bardzo waŜna dla ikonografii staroŜytnej i średnio-
wiecznej, gdyŜ odwołuje się do obecności dwóch 
natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy kon-
centryczne kształty owalne o kolorze stopniowo 
jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch 
Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu 
i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego 
koloru sugeruje równieŜ niepoznawalność miłości 
Ojca, który wszystko przebacza. 

 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o Jubileuszu 

SDMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

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. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


