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Uroczystość BoŜej Rodzicielki Maryi 
Ewangelia według św. Łukasza (2, 16 – 21) 
 

„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryj ę, 
Józefa i Niemowlę, leŜące w Ŝłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, 
co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozwaŜała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, 
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to 
było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i naleŜało obrzezać Dziecię, 
nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.” 
 

asterze udali się pośpiesznie. W podobny 
sposób ewangelista opowiadał, Ŝe kiedy anioł 

powiedział Maryi o błogosławionym stanie jej 
krewnej, ElŜbiety, udała się „pośpiesznie” do 
miasta w Judei, w którym Ŝyli Zachariasz i ElŜ-
bieta (zob. Łk 1, 39). Pasterze pośpiesznie poszli, 
chcąc zobaczyć te wielkie rzeczy, o jakich im 
powiedziano – na pewno wiedzeni zwyczajną 
ludzką ciekawością, ale takŜe uskrzydleni rado-
ścią, Ŝe teraz rzeczywiście narodził się Zbawiciel, 
Mesjasz i Pan, na którego wszystko czekało i 
którego oni mogli ujrzeć jako pierwsi. 

Którzy chrześcijanie okazują dziś pośpiech, 
gdy w grę wchodzą sprawy BoŜe? Jeśli coś za-
sługuje na pośpiech – to właśnie sprawy BoŜe, i 
to chce nam z pewnością przekazać bez słów 
takŜe ewangelista. 

Jako dany im znak anioł powiedział, Ŝe zoba-
czą Dziecko owinięte w pieluszki, leŜące w Ŝło-
bie. Jest to znak rozpoznawczy, opis tego, co 
moŜna było zobaczyć. Nie jest to „znak” w tym 
sensie, Ŝe chwała BoŜa stała się widzialna, Ŝeby 
moŜna jednoznacznie powiedzieć: to jest praw-
dziwie Pan świata. Nic z tych rzeczy. W tym 
sensie znak jest jednocześnie nie-znakiem: ubó-

stwo Boga jest Jego rzeczywistym znakiem. Jed-
nakŜe dla pasterzy, którzy na swych pastwiskach 
ujrzeli blask światła BoŜego, ten znak jest wy-
starczający. Ich widzenie ma źródło wewnątrz. 
Widzą, Ŝe to, co powiedział anioł, jest prawdą. 
Dlatego pasterze wracają z radością. Wielbią i 
wysławiają Boga za wszystko, co słyszeli i wi-
dzieli (zob. Łk 2, 20)... 

Dzień ósmy to dzień obrzezania. W ten sposób 
Jezus zostaje oficjalnie przyjęty do wspólnoty 
obietnic pochodzącej od Abrahama; teraz takŜe z 
prawnego punktu widzenia naleŜy do ludu Izra-
ela. Paweł czyni aluzję do tego wydarzenia, gdy 
pisze w Liście do Galatów: „Gdy nadeszła pełnia 
czasu, Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z 
niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 
tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4, 4n). Łu-
kasz (2, 21) wyraźnie mówi o obrzezaniu, ale 
równieŜ o nadaniu zapowiedzianego wcześniej 
imienia Jezus („Bóg zbawia”), i w ten sposób 
wraz z obrzezaniem otwarta zostaje perspektywa 
spełnienia oczekiwań naleŜących do istoty Przy-
mierza. 

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo 
 

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, anga-
Ŝowali się przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, 
mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

P 



2 Źródło - gazetka 

 

Poniedziałek – 2 stycznia 2017 – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, J 1,19-28 
   630 1. W intencji Aleksandry z okazji 20. rocznicy urodzin i mamy Iwony z okazji 45. rocznicy 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę 
Maryi i dary Ducha Świętego 

   2. Za † Jana Luleczki w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i †† kapłanów 
   900   Za † Jadwigę Kuczera w 12. rocznicę śmierci 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo oraz opiekę Matki BoŜej z okazji 65. rocznicy urodzin Cecylii 
Wtorek – 3 stycznia 2017         J 1,29-34 
   630 1. Za †† mamę Barbarę Rydzak, ojca Mikołaja Rydzak, rodziców Pelagię i Filipa Kowalczyk 

oraz za †† z rodziny 
   2. Za † Marię Woźniak (od Katarzyny i Stanisława Abram) 
   3. Za †† rodziców Henryka i Anielę, teścia Tadeusza, brata, szwagrów i szwagierkę 
   800   W języku niemieckim: Für Doris und Andreas Gorgosch als Anlass des Silbernen 

Hochzeitsjubiläums mit der Bitte um weitere Gesundheit und Gottes Segen 
 1800   Za † brata Bolesława Jana w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
Środa – 4 stycznia 2017         J 1,35-42 
   630 1. Za † Ŝonę Anielę Michalik w 1. rocznicę śmierci (od dzieci) 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna i brata Eugeniusza Ziemniak w 1. rocznicę śmierci 
   900   Za †† rodziców Matyldę i Edwarda, †† z rodziny Brachaczek i Schattke, pokrewieństwo z 

obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800   Za †† Ŝonę Marię Cempel, matkę Annę Cempel, teściów Emilię i Huberta Krajczy oraz 

szwagra Henryka 
I Czwartek miesiąca – 5 stycznia 2017       J 1,43-51 
   630 1. Za † męŜa Eugeniusza w  5. rocznicę śmierci, † syna Mirosława, †† rodziców z obu stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Mariana Smolnika w 3. rocznicę śmierci, †† dziadków z 

obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski dla rodziny Eugenii i Józefa 

oraz za †† rodziców Annę, Helenę, Bronisławę, Alfreda i Czesława 
 1700   Godzina Święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty 

modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 6 stycznia 2017 – Objawienie Pańskie   Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 
   700   Za † syna Sebastiana Butelo w 17. rocznicę śmierci oraz †† dziadków z obu stron 
   900   W intencji Parafian i czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1030   Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny Kozłowskiej z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Erwina w 50. rocznicę urodzin oraz Ryszarda z okazji 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdro-
wie na dalsze lata Ŝycia dla całej rodziny 

 1400   Rozpoczęcie Orszaku Trzech Króli (przy kościele św. Mikołaja), zakończenie na Rynku ok. 1600 
 1700   Koronka do BoŜego Miłosierdzia i naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
 1815   w kościele św. Mikołaja „Koncert Kolęd Tradycyjnych i Pieśni BoŜonarodzeniowych” 
I Sobota miesiąca – 7 stycznia 2017       Mt 4,12-17.23-25 
   630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
   2. Za † teścia Stefana 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1.W intencji Małgorzaty z okazji 30. rocznicy urodzin o BoŜe błogo-
sławieństwo i zdrowie 

   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Stefana z ok. 45. r. ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata dla całej rodziny 

Niedziela – 8 stycznia 2017 – Chrzest Pański  Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17 
   700   Za †† rodziców Stefana i Marię Budziosz, †† z rodziny Budziosz i Kolaczek 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny i Franciszka z okazji 45. rocznicy ślubu z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1030   W intencji rodzin, które przyjęły odwiedziny kolędowe 
 1200   O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki BoŜej dla rodziców Eugenii i Alfreda i całej rodziny 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † tatę i męŜa Stefana w rocznicę urodzin 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w Nowym Roku 
 

• U początku Nowego Roku składamy wszystkim Parafianom Ŝyczenia obfitego BoŜego błogo-
sławieństwa. Pomimo tego, Ŝe nowy czas, który jest przed nami niesie z sobą zawsze jakąś 
niewiadomą, a moŜe i niepewność, to jednak Ŝyczymy, aby ufność pokładana w Bogu zaowo-
cowała pokojem serca, radością i doświadczeniem dobra.  

• Dzisiaj szczególnie modlimy się o pokój na świecie; zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę Ró-
Ŝańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• Z racji odwiedzin kolędowych spowiedź wieczorem będzie zasadniczo przed Mszą Świętą. 
• W poniedziałek 2 stycznia o 1730 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1700, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 Koronka do BoŜego Miłosierdzia 

oraz naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• NajbliŜsze odwiedziny chorych będą w lutym. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• 6 stycznia, w piątek uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy Świętych jak w kaŜdą 

niedzielę. O godz. 1400 z ronda przy kościele św. Mikołaja wyruszy Orszak Trzech Króli . Za-
kończenie na Rynku. Zapraszamy do licznego udziału. O 1815 w kościele św. Mikołaja koncert ko-
lęd. Zachęcamy do licznego udziału.  

• 8 stycznia w kościele na Ostrogu o 1800 Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Atlantyda. 
• Istnieje moŜliwość wyjazdu na pielgrzymkę do Ziemi Świętej po szczególnie atrakcyjnych ce-

nach. Ponadto istnieje moŜliwość spłat na raty. Dwie wersje pielgrzymek (5 i 7 dniowa) są zapla-
nowane po świętach wielkanocnych. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ofertą (na 
plakatach) oraz o wstępną informację. PoniewaŜ lista osób na pielgrzymkę do Fatimy została 
zamknięta prosimy o informacje czy są osoby zainteresowane jesiennym wyjazdem do Fatimy. 
RównieŜ w tym przypadku istniałaby moŜliwość rozłoŜenia spłat na raty. 

• W niedzielę 15 stycznia istnieje moŜliwość wyjazdu do opery wrocławskiej na przedstawienie 
„Skrzypek na dachu”. bilety w cenie 30, 40 i 50 zł. (plus przejazd). Zgłoszenia jednak tylko do 3 
stycznia w zakrystii lub kancelarii. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 
Objawienia Pańskiego na misje. 

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

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Zofia Górska-Zawisła, lat 72, zam. na ul. Waryńskiego 19 
� Urszula Orszulka, lat 63, zam. na ul. Dworskiej 44 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie 
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Rok 2016 w liczbach 
 

Zakończenie roku to okazja do podsumowania minionego czasu. Podawane liczby chciejmy widzieć 
na tle ogólnej ilości mieszkańców naszej parafii, która od lat zmniejsza się. Według danych Urzędu 
Skarbowego w 2016 roku było zameldowanych na terenie parafii 11.315 osób. 10 lat wcześniej prawie 
13.600. Rozpocznijmy od danych statystycznych dotyczących Ŝycia sakramentalnego 
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Chrzty 85 86 86 78 85 109 90 103 109 81 89 
Śluby 35 29 42 34 35 29 42 47 40 34 40 

Pogrzeby 119 128 118 109 100 99 95 110 97 91 80 
I Komunia 87 89 89 93 89 93 93 96 121 brak 120 

Bierzmowanie 73 97 86 91 106 101 105 116 103 129 146 
w tym z NSPJ* 43+3 63+1 58+1 78 85 101 105 116 103 129 146 
Odwiedziny  

chorych 470 580 510 650 
 

 550 510 380 360 370 

Komunie Święte  
w tysiącach 120 140 149 170 

 
166  160 150 145 150 

 

     W powyŜszej statystyce sakramentalnej ilości osób podane w rubryce „Odwiedziny chorych” jest 
przybliŜona i dotyczy zarówno chorych odwiedzonych z Komunią Świętą w domach, jak i ilości osób, 
które przyjęły sakrament namaszczenia chorych w kościele. Na liście na stale mamy 45 osób, które 
odwiedzamy kaŜdego miesiąca. Z okazji świąt przyjmuje dodatkowo ok. 25 chorych. 
RównieŜ rubryka „Komunie Święte” zawiera dane przybliŜone.  
     Na największą uwagę zasługuje rubryka „Bierzmowanie”. Podano w niej najpierw ilość osób, które 
przyjęły w danym roku ten sakrament w naszym kościele (razem z par. Markowice i Płonia), a poniŜej 
ilość osób z naszej parafii (młodzieŜy + dorosłych). Tutaj warto zauwaŜyć znaczny spadek ludzi mło-
dych (43 osoby, co oznacza o 20 mniej niŜ w ubiegłym roku). Bierzmowanie przyjmują 15-latkowie. 
W 2001 roku udzielono chrztu 83 dzieciom. A zatem połowa z nich przyjęła sakrament bierzmowania. 
Powód wydaje się być chyba jasny: konsekwentne wprowadzanie trzyletniego okresu przygotowania 
do przyjęcia tego sakramentu, co wymaga pewnej systematyczności. Pomimo, Ŝe wymagania nie są 
wygórowane (dodatkową rzeczą są jedynie spotkania raz w miesiącu, plus kilka naboŜeństw: róŜaniec, 
droga krzyŜowa, roraty...) większość rezygnuje z rzeczy oczywistych i obowiązkowych dla wszyst-
kich chrześcijan (cotygodniowa Eucharystia i systematyczna spowiedź). Co to oznacza w niedalekiej 
przyszłości? Nie znajdziemy kandydatów na rodziców chrzestnych. Do tej pory najłatwiej ich było 
znaleźć wśród ludzi młodych, bowiem wśród osób nieco starszych pojawia się często inna przeszkoda 
– Ŝycie w związku niesakramentalnym. Być moŜe na ten niepokojący spadek osób bierzmowanych 
przyczynia się równieŜ powtarzane co roku ogłoszenie o organizowanych przygotowaniach do bierz-
mowania dla dorosłych. Być moŜe rodzi się myślenie: „po co mam się teraz wysilać przez trzy lata. Zro-
bię to później w kilka tygodni”. Owszem lepiej się pracuje z tymi, którzy naprawdę chcą. Nie mniej 
warto przewidzieć sytuację, Ŝe ktoś będzie poproszony na chrzestnego i chciałby nim zostać, ale nie 
będzie to moŜliwe, gdyŜ w tym przypadku bierzmowanie jest warunkiem koniecznym. 

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. 


