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II Niedziela Adwentu 
Z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła (2 P 3,8-14) 
 

„Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, Ŝe jeden dzień 
u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka 
Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, Ŝe Pan 
zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pań-
ski, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej 
zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w 
świętym postępowaniu i poboŜności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia BoŜe-
go... Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała 
sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i 
skazy - w pokoju.” 
 

 drugim czytaniu dzisiejszej liturgii mówi 
do nas Piotr Apostoł, ten, który był świad-

kiem pierwszego Przyjścia (Chrystusa Pana). Jego 
mowa adwentowa jest nastawiona nade wszystko 
na czasy ostatnie, na „dzień Pański”; ci, którzy 
doświadczyli pierwszego przyjścia, słusznie Ŝyją 
w oczekiwaniu drugiego, zgodnie z obietnicą Pa-
na. Dla lekcji Piotra wydaje się być stosownym 
określenie: „dialektyka” wieczności i czasu, a 
raczej lepiej – „czasu BoŜego” i „czasu ludzkie-
go”. Jak wiadomo, we wspólnotach chrześcijań-
skich pierwszych wieków silne było oczekiwanie 
paruzji, to jest drugiego przyjścia, drugiego ad-
wentu Chrystusa. Niektórzy zaczynali wątpić w 
prawdziwość tej obietnicy. Fragment Drugiego 
Listu św. Piotra odpowiada na te trudności: 
„Niech to jedno nie będzie dla was tajne, Ŝe jeden 
dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak 
jeden dzień”. To znaczy: wy, ludzie, macie swoje 
pojęcie czasu, jednostki mierzenia go, kalendarz, 
zegar; macie swoje kryteria, według których są-
dzicie, Ŝe czas zbytnio się przedłuŜa, albo biegnie 
zbyt szybko. śyjecie w czasie, przeŜywacie go na 
swój sposób, i tak być powinno; ale nie przenoście 

tego pojęcia na Boga, poniewaŜ u Niego wasze 
tysiąc lat jest jak jeden dzień, a jeden dzień jak 
waszych tysiąc lat. Dlatego nie sądźcie posługując 
się waszymi kryteriami i nie mówcie, Ŝe Bóg się 
pospieszył lub zwleka. I następnie posłuchajmy: 
„Nie zwleka Pan z wypełnieniem... ale On jest 
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do 
nawrócenia”. Tak więc, nieoczekiwanie, stajemy 
przed obrazem Boga jako Pedagoga, tego Pasterza 
dobrze nam znanego, który cierpliwie czeka na 
tych, którzy nie wzięli jeszcze łopaty do ręki i nie 
zaczęli „przygotowywać” i „wyrównywać” swo-
ich dróg; którzy pozostali głusi na radosne woła-
nie: „Oto wasz Bóg... Oto Pan Bóg przychodzi”. 
To, co komuś moŜe się wydawać jakby brakiem 
wypełnienia obietnicy ze strony Boga, jest raczej 
Jego miłosiernym darem, uczynionym człowie-
kowi. JednakŜe jest pewne, Ŝe „dzień Pański” 
przyjdzie, a przyjdzie nieoczekiwanie. Dlatego 
problem „nawrócenia”, „spotkania” i „bycia z 
Bogiem” jest kwestią kaŜdego dnia, poniewaŜ 
kaŜdy dzień moŜe być „dniem Pańskim”. 

św. Jan Paweł II, 1981 r. 
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Poniedziałek – 11 grudnia 2017        Łk 5,17-26 
   630   W 55. rocznicę urodzin Ryszarda Teluk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Genowefę, Filipa, siostrę Pelagię, braci Jana i 

Zdzisława, bratową Helenę, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
      Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Wierzący” 
 1730   Roraty 1. W intencji Ojczyzny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Łucję Bober w 5. rocznicę śmierci, †† Zbigniewa Bo-

ber, ojca Wawrzyńca Siwiec, Irenę Cymbaluk w 11. rocznicę śmierci, Adelajdę i Józefa 
Cymbaluk, †† z pokrewieństwa Habura, Wiatr, Siwiec, Bober, Koźlik, Makosz, Cymbaluk 
i dusze w czyśćcu cierpiące 

Wtorek – 12 grudnia 2017         Mt 18,12-14 
   630   Za †† zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Bermherzigkeit für die †† Eltern Ernst und Maria sowie 

für alle †† Verwandten und Vorfahren der Familien: Jendrosch, Gonschior, Podajski und 
Rödiger 

 1730   Roraty 1. W intencji ks. Proboszcza Adama o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpaster-
skiej i opiekę Matki BoŜej (od RóŜ RóŜańcowych) 

   2. Za †† rodziców Stefanię i Stanisława Paszkowskich, siostrę Janinę i szwagra Mikołaja 
Marcinowskich, kuzynów Edwina i Tadeusza i dusze w czyśćcu cierpiące 

   3. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo NMP z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie dla Edwarda i całej jego rodziny 

Środa – 13 grudnia 2017 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy     Mt 11,28-30 
   630   Za †† rodziców Katarzynę i Michała Grzeszczuk, ciocię Marię Młot, kuzynkę Stefanię i jej 

syna Tadeusza Poźniak 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej 
 1730   Roraty 1. Za †† Stefanię i Jana Janiszewskich i wszystkich †† z rodziny 
   2. Za † szwagra Antoniego Kupka i jego † Ŝonę Magdalenę 
Czwartek – 14 grudnia 2017 – św. Jana od KrzyŜa, kapł. i doktora K-ła   Mt 11,11-15 
   630 1. W intencji Parafian 
   2. Za †† zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Roraty 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę nad całą rodziną 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Stefanię w 15. rocznicę śmierci 
Piątek – 15 grudnia 2017         Mt 11,16-19 
   630   Za †† zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† teścia Stanisława i brata Stanisława 
      Lectio Divina z Józefem z Nazaretu – „Sprawiedliwy” 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800   Roraty dla młodzieŜy 1. Za † męŜa Jana Weselak w 1. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
   2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych:  
     - za † Władysława Gronowicz (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20), za †† Franciszkę 

Rzega, Janinę Nowak, Jerzego Błasia, Paulinę Szurgacz i Johanna Heider, za † Otylię 
Szymiczek i †† z rodziny, za † Helenę Pawlisz (od lokatorów z ulicy Waryńskiego 7a-d),  
za † Franciszka Kikomber  i †† z rodziny Kikomber i Mandrycz, za † Magdalenę Kowal 
(w 30. dzień, od sąsiadów), za † BoŜenę śelazko (od rodziny Banaszak),  za †† męŜa Zyg-
munta śołneczko, brata Janusza Huk, szwagierkę Urszulę Urbas i dziadków, za † Jana 
Lamla (w 30. dzień), za † BoŜenę śelazko (w 30. dzień), za † Genowefę Arciemowicz (w 
30. dzień) oraz za † Dionizego Koleśnik, za † Tadeusza Barabasz (w 30. dzień), za †† Jo-
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hannę Śliwka , Paulinę Kubek, Ritę Jonas, Helenę Bazukiewicz, Czesławę Herman, za † 
Natalię Malota (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13), za †† rodziców Rudolfa i Ritę 
Nieder, za † Anielę Boronowską (od sąsiadów), za †† córkę Barbarę Beracz, Helenę i 
Marcina Szary, Piotra Ciemny, Piotra Pokora, Rozalię i Jerzego Chochla, Henryka Wiel-
gosz, Tadeusza Stankiewicz, Ritę i Huberta Beracz, dziadków z obu stron i dusze w czyść-
cu cierpiące, do Miłosierdzia BoŜego za † Kazimierę Mi śta (w 30. dzień, od lokatorów z 
ulicy Słowackiego 67) za †† matkę Annę Pawlik w 20. r. śmierci, ojca Jana, siostry Jadwigę, 
jej córkę Ewę, szwagrów Ludwika, Jerzego, Ernesta, Gintra, †† z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące; za †† rodziców Władysława i Franciszka Sobków, Romana i Jadwigę, Ferdynan-
da i Stanisława Oślizło, Józefa, Antoniego, Adama, Ryszarda i Edwarda, Filippo Scevola, 
Jana i Roberta Świgut, Marysię, Wiktora, Tadeusza Gajewskich, Henryka i Roberta Jaroni, 
rodziców Blondzińskich oraz córkę Katrin, Katarzynę i Juliana Han, Teresę i Wolfganga 
Haim, Elizabeth Hotop; za † Józefa Hotop (w 30. dzień) 

Sobota – 16 grudnia 2017         Mt 17,10-13 
   630   Roraty dla dorosłych 1. Za † mamę Krystynę Majnusz w 1. rocznicę śmierci, † ojca Her-

berta oraz †† dziadków z obu stron 
   2. Za † mamę Marię Augustyn w 6. rocznicę śmierci, † ojca Zbigniewa 
 od 1600 Okazja do spowiedzi 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Helenę i Stanisława Kolbuch oraz teściów Annę i 

Antoniego Wygnał oraz brata Józefa 
   2. Za † męŜa Zbigniewa Musiałek w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Henryka i Marię Hau-

sman, teściów Józefa i Genowefę Musiałek, brata Edwarda, siostrę Jadwigę Kołodziej, bra-
ta Eryka Hausman, Cecylię i Szczepana Klima 

III Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2017          Iz 61,1-2.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28 
   700   Za † męŜa Idziego Leśniak w 15. rocznicę śmierci, †† ojca Stanisława Szablińskiego, braci 

Leszka i Romualda, bratowe, szwagra Mariana Koniecznego, teściów, dziadków oraz Ma-
rię i Jana Sajeckich 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za †† rodziców Ignacego i ElŜbietę Plura, brata Ernesta i dusze w czyśćcu cierpiące 
   930   W klasztorze Annuntiata Dzień skupienia dla męŜczyzn 
 1030   Za † męŜa Józefa Czekajło, †† rodziców Urszulę i Jerzego oraz teściów Bronisławę i Józefa 
 1200 1. Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Rodziny, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   2. Z okazji 70. rocznicy urodzin Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny i przyjaciół 
 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym 
 1545   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † ks. Jana Posta i wszystkich †† duszpasterzy naszej parafii 
 1900   Wieczór Filmowy – „Matteo” 
W tym tygodniu modlimy się: o pomoc chrześcijanom na wschodzie 

 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na nieszpory niedzielne. Dziś takŜe w klasztorze Annuntiata trwa dzień skupienia dla ro-
dzin. Około 1300 konferencja p. Wandy Półtawskiej. 

• Zachęcamy do kontynuowania uczestnictwa w Roratach (od poniedziałku do czwartku o 1730); 
w roratach dla młodzieŜy i dorosłych (w piątek o 1800),  roratach dla dorosłych (w sobotę o 630). 
Ponadto w poniedziałek i piątek zachęcamy do wysłuchania konferencji o św. Józefie. Komplet 
płyt z nagraniami konferencji są do nabycia w zakrystii. 

• Zapraszamy w poniedziałek, 11 grudnia na koncert Leopolda Twardowskiego i wręczenie me-
dali ks. Stefana Pieczki zasłuŜonym osobom. Koncert odbędzie się w RCK na ul. Chopina o 
godz. 1830. 

• W tym tygodniu odbędą się spotkania kandydatów do bierzmowania z klas drugich. 
• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
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• 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. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim. 
• Za tydzień ostatni w tym roku wieczór filmowy. Wyświetlimy dokumentalny film „Matteo” o 

niezwykłym zakonniku, który pełnił posługę egzorcysty. 
• Caritas parafialny przygotowała paczki świąteczne. W tym roku pragniemy wesprzeć osoby 

starsze, samotne znajdujące się w trudniejszej sytuacji. Te osoby zapraszamy w czwartek, 14 
grudnia w godzinach od 1500 do 1700.  

• W czwartek, 14 grudnia w domu formacyjnym w Miedonii spotkanie Bractwa św. Józefa. Za-
praszamy takŜe nowych męŜczyzn. 

• W piątek po roratach spotkanie modlitewne w duchu Taize oraz organizacyjne przed wyjazdem 
na Europejskie Spotkanie Młodych. 

• Zachęcamy do odpowiednio wcześniejszego skorzystania ze spowiedzi przed świętami. Spo-
wiedź w sobotę od 1600. 

• Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza osoby Ŝyjące w związkach niesakramentalnych na godz. 
1400 na spotkanie do katedry opolskiej w 3 niedzielę Adwentu. 

• RównieŜ w 3 niedzielę Adwentu od 900 w klasztorze Adwentowe skupienie dla męŜczyzn. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Są teŜ do na-
bycia świece Caritas oraz opłatki. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby 
parafii. Natomiast przed kościołem okazja do wsparcia 
Kościoła na Wschodzie. 

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

 

W minionym tygodniu odszedł do Pana: 
� Szymon Bigos, lat 34, zam. na ul. Katowickiej (po-

grzeb, 12 XII, wtorek o 1300) 
 Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie  

 

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. 


