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II Niedziela Adwentu 
Ewangelia według św. Mateusza (3,1-12) 
 

„Jan Chrzciciel i: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, 
gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, Dla Niego prostujcie ścieŜki. Sam zaś Jan nosił odzie-
nie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego 
pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do 
niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jorda-
nem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy wi-
dział, Ŝe przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię Ŝmijowe, 
kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a 
nie myślcie, Ŝe moŜecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, Ŝe z tych kamieni 
moŜe Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. JuŜ siekiera do korzenia drzew jest przyłoŜona. KaŜde więc 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem....” 
 

Przychodzi Jan na Pustynię Judzką: pustynię z 
powodu braku nie ludzi, lecz obcowania z Bo-
giem; są tam bowiem ludzie, ale brak w nich 
Ducha Świętego. Tak więc miejsce przepowiada-
nia odbija pustkę w duszach ludzkich, do których 
przepowiadanie zostało skierowane. Głosi rów-
nieŜ pokutę, poniewaŜ bliskie juŜ jest Królestwo 
niebieskie, przez które rozumie zerwanie z błę-
dem, odwrócenie się od przestępstw, a po upoka-
rzającym wyznaniu grzechów mocne postano-
wienie świętego Ŝycia. Pustynia Judzka powinna 
zrozumieć po pierwsze, Ŝe przyjmie Tego, w 
którym jest Królestwo niebieskie, a po drugie, Ŝe 
przestanie być pustkowiem, jeśli się z dawnych 
grzechów oczyści przez wyznanie i pokutę... 
Przychodzących do chrztu faryzeuszów i sadu-
ceuszów Jan nazywa „plemieniem Ŝmijowym”. 
Upomina ich, aby przynosili godny owoc pokuty 
i aby się nie chełpili tym, Ŝe za ojca mają Abra-
hama, poniewaŜ Bóg moŜe nawet z kamieni i 
głazów stworzyć synów Abrahama. NiewaŜne 
jest bowiem pochodzenie według ciała, lecz 

 dziedzictwo wiary. Znakomitość zatem pocho-
dzenia opiera się na konkretach dobrych uczyn-
ków. Duma zaś pokrewieństwa nabiera mocy w 
naśladowaniu wiary. Diabeł jest niewierny, 
Abraham natomiast wierny. Pierwszy stał się 
przewrotnym doprowadzając człowieka do upad-
ku, drugi został usprawiedliwiony przez wiarę. 
KaŜdy człowiek obyczajami i Ŝyciem zacieśnia 
więzy pokrewieństwa swego rodu. W ten sposób 
ci, którzy wierzą, przez wiarę naleŜą do Abraha-
ma; ci natomiast, którzy nie wierzą, zamieniają 
się przez niewiarę w potomstwo diabła. Dlatego 
właśnie nazwał faryzeuszów „plemieniem Ŝmi-
jowym” oraz zabronił im chełpić się pochodze-
niem od świętego praojca. Synowie bowiem 
Abrahama mogą być stworzeni nawet z kamieni. 
Stąd upomina ich, aby przynosili godne owoce 
pokuty oraz Ŝeby zarówno ci, którzy zaczęli 
uwaŜać diabła za swego ojca, jak teŜ ci, których 
moŜna stworzyć z kamieni, przez wiarę stali się 
synami Abrahama. 
                        św. Hilary z Poitiers († 367) 

Intencja Papieska: Aby zniknęła plaga jaką jest werbowanie dzieci Ŝołnierzy. 
Intencja Misyjna: Aby ludy Europy odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii.
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Poniedziałek – 5 grudnia 2016       Łk 5,17-26 
   630   W dniu urodzin męŜa Józefa o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Paskuda w rocznicę urodzin 
 1730   Roraty dla dzieci 1. Za †† Marię Zuber, Piotra Zuber oraz †† pokrewieństwo Zuber i Matuszek 
   2. Za † mamę Emilię Wieczorek w 12. rocznicę śmierci 
Wtorek – 6 grudnia 2016        Mt 18,12-14 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Eugeniusza, † syna Jana oraz †† rodziców i ro-

dzeństwo z obu stron 
   800   W j. niemieckim: Do BoŜego Miłosierdzia za † matkę Monikę Mroźla w 3. rocznicę śmierci 
 1730   Roraty dla dzieci 1. Za † mamę Marię śukowską w 35. rocznicę śmierci, za †† męŜa Stefa-

na Nowakowskiego, brata Romualda, Józefa śukowskiego, Gertrudę i Józefa Nowakow-
skich, szwagra Jana Majer i dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. W intencji córek Barbary i GraŜyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

   3. Za † Henryka Marczak (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1) 
Środa – 7 grudnia 2016 – św. AmbroŜego, biskupa i doktora Kościoła  Mt 11,28-30 
   630   Za †† rodziców 
   900   Za †† rodziców Johannę i Atanazego Bugla i syna Fridolina 
 1730   Roraty dla dzieci 1. Z okazji 50. rocznicy urodzin Krystyny Cyfka z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny oraz o Ŝycie wieczne 
dla †† z rodziny 

   2. Za † Piotra Szumacher w 1. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa z obu stron 
Czwartek – 8 grudnia 2016 – Niepokalane Poczęcie NMP   Łk 1,26-38 
   630   Za †† Helenę i Tadeusza Michalik, Jadwigę i Tomasza Leśniak i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1630   Szkolna (Roraty): Za † męŜa Franciszka w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, 

siostrę Wandę, bratową Danielę i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. W intencji Dzieci Maryi oraz Rycerstwa Niepokalanej (od Rycerstwa Niepokalanej) 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Romana Zdrzałek i †† rodziców z obu stron 
Piątek – 9 grudnia 2016        Mt 11,16-19 
   630   Za † Stanisławę Starościak w 3. rocznicę śmierci 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Genowefę i Filipa, siostrę Pelagię, braci Jana i 

Zdzisława, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Roraty dla młodzieŜy 1. Za †† rodziców Stanisławę i Eugeniusza Bunio i za †† z rodziny 
   2. W intencji Marii Kloc w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
Sobota – 10 grudnia 2016        Mt 17,10-13 
   630   Roraty dla dorosłych Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Wojciecha śołneczków z okazji 1. 
rocznicy ślubu oraz o Ŝycie wieczne dla †† z rodziny 

 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † matkę Franciszkę Juzecki w 17. rocznicę śmierci, †† ojca Anto-

niego, siostrę Teresę i Artura 
   2. Za †† rodziców Franciszka i Helenę, teścia Mieczysława, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę 

ElŜbietę i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜą 

opiekę dla Ditra Kussy z okazji 75. rocznicy urodzin 
 2000   W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy 
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III Niedziela Adwentu (Gaudete) – 11 grudnia 2016       Iz 35,1-6.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11 
   700 1. Za † męŜa Grzegorza, † ojca Jana i wszystkich †† z rodziny 
   2. W intencji rodziny KręŜel o BoŜe błogosławieństwo 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa, ciocię Annę 

oraz za wszystkich †† z rodziny 
 1030   Za †† Norberta Plintę w 3. rocznicę śmierci, córkę Alicj ę, rodziców Irenę i Karola, pokre-

wieństwo z obu stron 
 1200   Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie dla mamy Marii z okazji 80. rocznicy urodzin 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory Adwentowe 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † Zofię Kalatę w 30. rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji chorych i starszych Parafian 
 

• Przypomnijmy, Ŝe Adwent ma podwójny charakter. W pierwszej części przygotowuje nas na po-
wtórne przyjście Chrystusa. Dopiero od 17 grudnia jest to bezpośredni czas przygotowania do Na-
rodzenia Pańskiego. 

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

• Cieszy spora ilość uczestników Rorat. Zachęcamy do dalszego licznego udziału. Przypomnijmy, 
Ŝe Roraty dla dzieci w tym tygodniu do środy o 1730. W piątek zapraszamy młodzieŜ oraz doro-
słych na godz. 1800; w sobotę Roraty o 630. 

• W tym tygodniu, w czwartek, 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
To jedno z waŜniejszych świąt Maryjnych. Zachęcamy równieŜ tego dnia do uczestnictwa we 
Mszy Świętej. Dzieci zapraszamy tego dnia na godz. 1630. 

• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą Roratnią w piątek o godz. 1800. Po Mszy spotkanie for-

macyjne. W sposób szczególny zapraszamy młodzieŜ klas III gimnazjum. W ramach przygotowań 
do bierzmowania klasy III zakończyły obowiązkowe spotkania w grupach, nie mniej zachęcamy 
do kontynuowania spotkań. 

• W sobotę 10 grudnia w klasztorze Annuntiata od 2000 czuwanie dla młodzieŜy. 
• Przypominamy, Ŝe odwiedziny chorych będą w sobotę od godz. 730.  
• Z tyłu kościoła wyłoŜone są kosze do których moŜna składać trwałą Ŝywność. Z tych darów 

zostaną przygotowane paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin. 
• Caritas parafialny rozprowadza równieŜ opłatki i świece Caritas. 
• W zakrystii istnieje moŜliwość wsparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie Mał-

Ŝeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i 
domagającej się szacunku dla rodziny opartej na małŜeństwie jednego męŜczyzny z jedną 
kobietą. Celem jest zebranie w Europie jednego miliona podpisów do 10 grudnia br. Potrzebny 
jest numer PESEL. Szczegóły na stronie mamatataidzieci.pl 

• W sobotę, 10 grudnia w Kuźni Raciborskiej odbędzie się koncert „Pieśni naszych ojców” w 
wykonaniu Mate.O. Bilety są do nabycia w kancelarii. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego. Dziś takŜe okazja do 
wsparcia Kościoła na Wschodzie. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Piotr Gajewski, lat 52 zam. na ul. Opawskiej 
� Maria Drabczyk, lat 90, zam. na ul. Skłodowskiej 



4 Źródło - gazetka 

  

Instrukcja o sakramencie chrztu 
przypomina o konieczności chrztu do zbawienia. Sakrament ten jest „znakiem i narzędziem uprzedzającej 
miłości Boga, wyzwalającym od grzechu pierworodnego i dającym udział w Ŝyciu BoŜym” . Z tego powodu, jak 
podkreśla Instrukcja, nie powinno się odmawiać dzieciom daru tych dóbr. Nie oznacza to jednak, Ŝe nie stawia 
się rodzicom pewnych wymagań. 
 

 Szczególną sytuacją, która daje do myślenia, jest 
wtedy gdy rodzice z róŜnych powodów nie chcą, lub 
zanadto zwlekają z zawarciem sakramentalnego mał-
Ŝeństwa. Stawia to pytania odnośnie przekonania co 
do waŜności, zrozumienia istoty sakramentów. Prze-
cieŜ zarówno chrzest jest sakramentem, jak i małŜeń-
stwo jest sakramentem. Co najmniej dziwi, gdy jedne-
go sakramentu rodzice chcą i o niego proszą (chrzest), 
a drogiego (małŜeństwa nie chcą). Nie mniej dla dobra 
duchowego dzieci nawet w takich sytuacjach nie od-
mawia się chrztu. Nie moŜna teŜ w Ŝadem sposób 
przymuszać rodziców do zawarcia małŜeństwa, gdyŜ 
takie małŜeństwo byłoby niewaŜne. Instrukcja mówi 
tak: „jeŜeli o chrzest proszą rodzice Ŝyjący w związku 
cywilnym lub konkubinacie, którzy nie mają Ŝadnych 
przeszkód kanonicznych do zawarcia małŜeństwa 
sakramentalnego, naleŜy starać się w szczerej rozmo-
wie rozpoznać motywy ich postępowania oraz podjąć 
próbę doprowadzenia ich do zawarcia małŜeństwa. 
Wszystko to jednak musi się odbywać się w taki spo-

sób, by nie powstało wraŜenie przymusu do zawarcia 
małŜeństwa. Nie naleŜy zatem nigdy Ŝądać od rodzi-
ców oświadczenia na piśmie, Ŝe zobowiązują się do 
zawarcia sakramentalnego małŜeństwa, traktując takie 
zobowiązanie jako warunek udzielenia chrztu. 
 W przypadku odmowy zawarcia małŜeństwa 
nadal nie naleŜy odmawiać chrztu dziecku. W takim 
przypadku wymagane jest jednak dodatkowe spotka-
nie duszpasterza z obojgiem rodziców i rodzicami 
chrzestnymi, podczas którego duszpasterz odpowied-
nio pouczy rodziców i chrzestnych oraz uzyska od 
rodziców zobowiązanie do wychowania dziecka w 
wierze katolickiej, od rodziców chrzestnych zaś goto-
wość uczynienia wszystkiego, by chrześniak został 
wychowany w wierze katolickiej. Zobowiązanie to 
(...) rodzice i chrzestni powinni złoŜyć na piśmie”. 
 To ostatnie wymaganie (zwłaszcza kolejne spo-
tkanie z rodzicami i chrzestnymi) jest pewną nowo-
ścią. Kościół jednak musi zyskać moralną pewność co 
do wychowania w wierze. 

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.: 7.00 – 8.00;  
     w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
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. 17.00 – 18.00; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


