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IV Niedziela Adwentu  
Ewangelia według św. Mateusza (1,18-24) 
 

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki 
Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. MąŜ Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pań-
ski ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Mał-
Ŝonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją MałŜonkę do siebie.” 
 

 tak Maryja porodziła bez udziału męŜczyzny. 
Podobnie i na początku Ewa została zrodzona 

z Adama bez spotkania cielesnego; tak teŜ rzecz 
się miała z Józefem i Maryją – Dziewicą, jego 
małŜonką. Ewa wydała na świat mordercę – Ka-
ina, Maryja – OŜywiciela. Tamta wydała na świat 
tego, który wylał krew swego brata, Ta natomiast 
Tego, którego krew została wylana przez Jego 
braci. Tamta oglądała tego, który drŜał i uciekał z 
powodu przekleństwa ziemi (por Rdz 4, 10 – 14), 
Ta natomiast Tego, który przyjąwszy przekleń-
stwo, przybił je do krzyŜa (Kol 2, 14). Dziewicze 
poczęcie poucza nas, Ŝe Ten, który bez związków 
cielesnych wydał na świat Adama sprawiwszy, Ŝe 
wyszedł on z ziemi dziewiczej, ukształtował rów-
nieŜ bez związków cielesnych drugiego Adama 
w łonie Dziewicy. Pierwszy Adam wrócił do łona 
swej matki (to jest ziemi); przez drugiego nato-
miast Adama, który do niej nie powrócił, ten, 
który był pogrzebany w łonie matki, został z niej 
wyprowadzony. Maryja starała się przekonać 
Józefa, Ŝe jej poczęcie było dziełem Ducha Świę-

tego, ale on jej nie wierzył, bo byłaby to rzecz 
nadzwyczajna. Widząc jednak jej pogodę w tym 
stanie, nie chciał jej publicznie oskarŜać, ale nie 
mógł równieŜ przyjąć jej za małŜonkę, jako Ŝe 
przypuszczał, iŜ była związana z innym. Posta-
nowił więc w swej sprawiedliwości, Ŝe nie weź-
mie jej za małŜonkę, ale równieŜ, Ŝe jej nie znie-
sławi. Wtedy to „Anioł mu się objawił i rzekł: 
Józefie, synu Dawida”. Rzecz godna podziwu: 
jego równieŜ nazywa synem Dawida, przypomi-
nając mu pierwszego z jego przodków, któremu 
przyrzekł Bóg, Ŝe z owoców jego wnętrzności 
(Ps 132, 11) wskrzesi Mesjasza według ciała. 
„Nie lękaj się wziąć Maryi, twej małŜonki, bo-
wiem to, co w niej jest, pochodzi z Ducha Świę-
tego”. A jeśli wątpisz w poczęcie Dziewicy bez 
związków cielesnych, posłuchaj słów Izajasza: 
„Oto Dziewica pocznie” (Iz 7, 14). I słów Danie-
la: „Kamień odłączył się bez pomocy rąk” (Dn 2, 
34)... Podobnie, jak względem Ewy Adam spełnił 
rolę ojca i matki, tak było i z Maryją względem 
naszego Pana.                    św. Efrem († 373) 
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Poniedziałek – 19 grudnia 2016       Łk 1,5-25 
   630   Za † Marię Woźniak (od Marii Serafin z rodziną) 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † Jana Kałwaka w 3. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
 1730 1. Roraty dla dzieci Do BoŜej Opatrzności w intencji Adama z ok. 40. r. urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 
   2. Za † męŜa, ojca i dziadka Jana Kloc 
Wtorek – 20 grudnia 2016        Łk 1,26-38 
   630 1. Za †† rodziców Juliannę i Józefa, dziadków i wszystkich †† z rodziny 
   2. Za †† rodziców Gertrudę i Jana Sroka i pokrewieństwo 
   800   W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieusta-

jącej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosła-
wieństwo dla Eugenii i Ralfa z okazji urodzin 

 1730 1. Roraty dla dzieci Za †† rodziców Marię i Franciszka Koczy, brata Rudolfa, bratową ElŜbie-
tę, męŜa Józefa, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † Stefanię Bielak w 2. rocznicę śmierci 
Środa – 21 grudnia 2016        Łk 1,39-45 
   630 1. Za † Czesława Kieś (od współpracowników z Rafako) 
   2. Za † Lilę Urych w 17. rocznicę śmierci 
   900   Za †† rodziców Mikołaja i Anastazję Szewczuk, braci Antoniego, Daniela i Zenona 
 1730   Roraty dla dzieci Za †† rodziców Hildegardę i Jerzego Trompeta oraz teściów Rozalię  
     i Jana Mikieta 
Czwartek – 22 grudnia 2016        Łk 1,46-56 
   630 1. Dziękczynna w intencji Jana Oczek z okazji 70. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo 

i zdrowie w rodzinie 
   2. Za † Henryka Milera w rocznicę urodzin 
 1730 1. Roraty dla dzieci Z okazji urodzin męŜa Kazimierza o łaskę wiary, BoŜe błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej 
   2. Za † córkę, siostrę, narzeczoną Dorotę Lewosińską oraz za jej † dziecko 
Piątek – 23 grudnia 2016        Łk 1,56-66 
   630 1. Za † brata Andrzeja Durlak w rocznicę śmierci †† rodziców Anielę i Józefa i †† z całej rodziny 
   2. Za †† rodziców Filipa i Zofię Miczajka, teściów Łucje i Gerarda, szwagra Ludwika, dusze 

w czyśćcu cierpiące 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Paskuda w 5. rocznicę śmierci oraz za † Małgorzatę 

Paskuda w 30. dzień po śmierci 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Roraty dla młodzieŜy i dorosłych Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Edwarda w 8. rocznicę 

śmierci oraz za †† dziadków z obu stron 
Sobota – 24 grudnia 2016 – Wigilia Narodzenia Pańskiego   Łk 1,67-79 
   630   Roraty dla dorosłych W intencji ks. Proboszcza Adama Rogalskiego z okazji Imienin o 

BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej (od Rycerstwa Niepokalanej) 
       WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO  
 1530    Pasterka w intencji dzieci naszej parafii i wszystkich rodzin 
 2400 1. Pasterka w intencji Parafian 
   2. Do Dzieciątka Jezus o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Taszka 
   3. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze w intencji Ŝyjących członków rodziny Bachryj 
   4. Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Koczupinda oraz dla dzieci i ich rodzin z podzięko-

waniem za otrzymane w minionym roku łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
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Niedziela – 25 grudnia 2016 – Narodzenie Pańskie  Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 
       UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  
   700   W intencji Teresy i Antoniego w 40. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo dla całej 

rodziny Skwareckich i Pakosz 
   900 1. W intencji Parafian 
   2. W intencji Heleny i Jerzego z okazji 50. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo w rodzi-

nie a szczególnie dla córki Joanny 
 1030   W intencji Teresy i Michała z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1200   Dziękczynna w intencji Mirosława Mogielnickiego w 60. rocznicę urodzin o BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory kolędowe 
 1800   Za † Marka Sikorskiego w 5. rocznicę śmierci, †† Małgorzatę Romańczyk, Alfredę Sikor-

ską, Stanisława Sikorskiego, Teresę Winnicką 
Poniedziałek – 26 grudnia 2016 – św. Szczepana, pierwszego męczennika 

Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22 
       DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA , MĘCZENNIKA  
       OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO  
   700   Z okazji 50. rocznicy ślubu Krystyny i Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   900   Z okazji 50. rocznicy ślubu Marii i Władysława Krupa z podziękowaniem za otrzymane 

łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1030 1. Z okazji 40. rocznicy ślubu Krystyny i Andrzeja z podziękowaniem za dotychczasową 

opiekę, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Z okazji 85. rocznicy urodzin Stefana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz za † Ŝonę Emilię w 1. r. śmierci 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Dominik Bogusław Pala oraz w intencji 

rocznych dzieci: Franciszek Jaszczyszyn, Jakub Paweł Świętek, Dawid Zieliński, Agata 
Śliwa, Jakub Stanisław Grzelak 

 1800   Za † męŜa Dariusza Falkowskiego w 1. rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji matek pragnących i oczekujących potomstwa 
 

• Dzisiaj, w czwartą niedzielę Adwentu o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym. Zapraszamy 
takŜe na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpo-
ry Adwentowe. 

• Roraty dla dzieci do czwartku o 1730; młodzieŜ zapraszamy w piątek o 1800, dorosłych w sobotę 
rano. Zapraszamy zwłaszcza tych, którzy w tym roku nie uczestniczyli jeszcze w Roratach. 

• Od 17 grudnia rozpoczęła się druga część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do świąt. Za-
chęcamy do odpowiednio wcześniejszego skorzystania ze spowiedzi. 

•           Okazja do spowiedzi przed świętami:  
                    w poniedziałek i wtorek w czasie Mszy oraz od 1600 do 2000  
                    w środę i czwartek od 630 do 900 oraz od 1600 do 2000 
                    w piątek 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 poniedziałek o1900 nauka przedchrzcielna; o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1800 próba chóru. 
• W środę po wieczornej Mszy Świętej prosimy o pomoc w stawianiu choinek i dekoracji boŜona-

rodzeniowych. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• W sobotę Wigilia Narodzenia Pańskiego. O godz. 1530 Msza wigilijna, tzw. „Pasterka dla dzie-

ci” . Zapraszamy takŜe osoby starsze i tych, którzy nie mogą przyjść o północy. Zadbajmy w ten 
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wieczór o tradycyjną oprawę wieczerzy wigilijnej, pamiętając o wspólnej modlitwie (moŜe prze-
wodniczyć 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 mię-
snych i oczywiście od alkoholu.  

• Betlejemskie Światło Pokoju będzie moŜna zabrać z kościoła do domów w Wigilię.  
• Uroczysta Pasterka, na którą zapraszamy wszystkich parafian i gości o północy.  
• W poniedziałek, 26 grudnia drugi dzień świąt i wspomnienie św. Szczepana. Porządek Mszy 

Świętych jak w niedzielę.  
• Sakrament chrztu oraz Msza w intencji rocznych dzieci będzie w drugi dzień świąt o 1200. 
• Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą: „Czas Świąt: mniej ekranu – więcej rodziny” . Jest 

to zachęta, aby święta były bardziej rodzinne poprzez bardziej rozsądne i celowe korzystanie z 
mediów cyfrowych. Polecamy stronę mniejekranu.pl 

• Są do nabycia opłatki i świece Caritas; ministranci przygotowali kiermasz BoŜonarodzeniowy. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na świąteczny wystrój 

kościoła; z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii; z 
drugiego dnia świąt na Wydział Teologiczny. Kolekta z Pa-
sterki tradycyjnie przeznaczana jest na Fundusz Obrony śycia. 
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana:  
� Jan Weselak, lat 70, zam. na ul. Skłodowskiej 
� Paweł Krukowka , lat 65, zam. na ul. Skłodowskiej 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
Wspólne kolędowanie 26 XII 

Komunikat Biskupa Opolskiego o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony śycia 
 

     Nadchodzące Święta BoŜego Narodzenia 
przypominają nam, Ŝe BoŜy Syn stał się czło-
wiekiem, aby zbawić kaŜdego z nas. Wyznając w 
Niego wiarę, chcemy wprowadzać BoŜy ład w 
nasze Ŝycie i słuŜyć z miłością kaŜdemu czło-
wiekowi, a szczególnie poczętemu dziecku i jego 
matce. W zakończonym Roku Miłosierdzia Pa-
pieŜ Franciszek wielokrotnie apelował: „Bądźcie 
blisko nich!” Prosił nas wszystkich, abyśmy 
mieli „wyobraźnię miłosierdzia” i zawsze ją 
praktykowali. Od dwudziestu trzech lat dzieła 
prowadzone przez Diecezjalną Fundację Ochro-
ny śycia są piękną odpowiedzią naszego zaanga-
Ŝowania na rzecz najbardziej potrzebujących. W 
zakończonym Roku Miłosierdzia w naszej diece-
zji Dom Matki i Dziecka otoczył bezpośrednią 
opieką 52 matki i dzieci. Swoje szczęśliwe miej-

sce w rodzinach znalazło dzięki Katolickiemu 
Ośrodkowi Adopcyjnemu 23 dzieci, a z pomocy 
Poradni Rodzinnej skorzystało ponad 2300 osób. 
     Tradycyjnie ofiary zebrane na tacę podczas 
najbliŜszej Pasterki będą przeznaczone na 
wsparcie Domu Matki i Dziecka w Opolu peł-
niącego tak naprawdę rolę prawdziwego Domu 
śycia! Serdecznie zachęcam wszystkich diece-
zjan do wsparcia tego dzieła miłosierdzia. KaŜda 
złotówka ofiarowana na ten szlachetny cel będzie 
wkładem w budowanie kultury Ŝycia i miłości. 
Wszystkim dobroczyńcom, pomagającym i tym, 
którzy bez rozgłosu w bardzo dyskretny sposób 
świadczą miłosierdzie z serca dziękuję i błogo-
sławię. 
                    † Andrzej Czaja Biskup Opolski

 

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. 
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; 

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


