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gazetka rzymskokatolickiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

I niedziela Adwentu

Ewangelia według św. Łukasza (21,25-28.34-36)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga
narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą
Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby
wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie
przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co
ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

D

ominum, qui venturus est, venite adoremus (Uwielbiajmy Pana, który do nas
przyjdzie) – Tak modli się Kościół w okresie adwentowym. Adwent oznacza równocześnie
przyjście i oczekiwanie. Oznacza naprzód to oczekiwanie na przyjście obiecanego w Starym Testamencie Mesjasza, które miało się wypełnić w noc
Bożego Narodzenia. Ale równocześnie jest to
oczekiwanie na ponowne przyjście Syna Człowieczego „z wielką mocą i chwałą” (Łk 21,27). W noc
betlejemską przychodzi jako słabe dziecię owinięte w pieluszki i położone w żłobie, na końcu
czasów ma przyjść jako Sędzia, jako Pan ludzkich
sumień, jako Syn Człowieczy wypełniający do
końca dzieło historii. Św. Łukasz ewangelista
mówi, że przyjście to ma się dokonać wśród znaków w całym kosmosie. Na ziemi zaś będzie mu
towarzyszyć trwoga narodów wobec wydarzeń
zagrażających ziemi. Zostaną „wstrząśnięte moce
niebios” (por. Łk 21,26). Jednakże słowo Boże
wzywa do nadziei i odwagi: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28).

Sięgnijmy do czytań dzisiejszej liturgii adwentowej. Mówi prorok Jeremiasz: „Oto nadchodzą
dni, kiedy wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi” (por. Jr 33,14-15). W noc betlejemską Syn Boży staje się człowiekiem, przychodząc na świat za sprawą Ducha Świętego, z nazaretańskiej Dziewicy Maryi. Zostaje On powierzony trosce Józefa, cieśli z Nazaretu, oblubieńca
Niepokalanej Dziewicy. W ten sposób wraz z
przyjściem Syna Bożego w ludzkim ciele urzeczywistni się tajemnica Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Bóg przychodzi do człowieka tą samą drogą,
jaką przychodzą wszyscy ludzie, to znaczy zostaje
zawierzony ludzkiej rodzinie. Jakże wymowne są
na tym tle słowa Łukaszowej Ewangelii: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36). Cały
Kościół jest wezwany do czuwania. Jesteście wezwani, drodzy bracia, ażeby czuwać w oczekiwaniu na przyjście Pańskie.
św. Jan Paweł II, 1994 i 1997 r
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Ogłoszenia z życia naszej parafii
Poniedziałek – 3 grudnia 2018 – św. Franciszka Ksawerego, kapłana
Mt 8,5-11
630
Za † Kazimierza Bochenek
900 Do Miłosierdzia Bożego za † męża Jana Szot w 10. rocznicę śmierci, †† córkę Kingę, rodziców Jadwigę i Józefa, szwagra Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1730 Roraty dla rodziców i dzieci: 1. Za † Adama Rzeszowskiego w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefa i Bronisławę Przysiężny, Dariusza Przysiężny, Maję Przysiężny, †† z rodziny
2. Za †† teściów Gertrudę i Edwarda Przybyła
Wtorek – 4 grudnia 2018 – św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Łk 10,21-24
630 Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Kłosek (od przyjaciół)
800 W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Jesuitenpater Johannes Leppich,
† Pfarrer Konrad Wersch sowie fur alle †† Mitglieder des Bibelkreises Action 365
900 Ku czci św. Barbary w intencji pracujących, emerytowanych górników i ich rodzin o Boże
błogosławieństwo oraz za wszystkich zmarłych górników
1730 Roraty dla rodziców i dzieci: 1. Za †† matkę Barbarę i ojca Mikołaja Rydzak oraz za †† z
obu stron
2. Za †† Marię i Piotra Zuber oraz †† z pokrewieństwa Zuber i Matuszek
Środa – 5 grudnia 2018
Mt 15,29-37
630 W intencji męża Józefa w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
900 Dziękczynna w intencji męża Gerarda z okazji 80. rocznicy urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
1730 Roraty dla rodziców i dzieci: 1. Za †† rodziców Jerzego i Zofię Koza, brata Hermana, teścia
Joachima Łyko, †† z rodziny Łyko i Koza i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † mamę Emilię Wieczorek w 14. rocznicę śmierci
I Czwartek miesiąca – 6 grudnia 2018 – św. Mikołaja, biskupa
Mt 7,21.24-27
630 1. Do Miłosierdzia Bożego za † Marię Paskuda w rocznicę urodzin
2. Za †† Janinę Nowak, siostrzeńca Jerzego, Franciszkę Rzega, Paulinę Szurgacz i Johannę Heider
1630 Godzina Święta
1730 Roraty dla rodziców i dzieci: 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji
Liturgicznej Służby Ołtarza
2. Za † ojca Pawła Mika w 12. rocznicę śmierci, † matkę Bertę i †† z rodziny
I Piątek miesiąca – 7 grudnia 2018 – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Mt 9,27-31
630 Za † ojca Jana Bębnowicz
900 Za † Władysławę Macheta (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 24)
1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja Najświętszego Sakramentu
1700 Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 Roraty dla młodzieży i dorosłych: 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Do Miłosierdzia Bożego za †† męża, ojca i dziadka Romana Zdrzałek i rodziców z obu stron
Sobota – 8 grudnia 2018 – Niepokalane Poczęcie NMP
Łk 1,26-38
630
Za †† Stefana Matuszek, córkę Michaelę
900 W intencji członków Rycerstwa Niepokalanej, Dzieci Maryi i wszystkich modlitewnych
wspólnot Maryjnych
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Za † Bronisława Dempniaka
2. Do Miłosierdzia Bożego za †† mamę Annę, ojca Piotra, teściów Marie i Wojciecha, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
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II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018
Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11. Łk 3,1-6
700 Za † Jadwigę Nowak w 1. rocznicę śmierci
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za †† siostrę Magdalenę Kupka i Antoniego Kupka
od 930 Adwentowy Dzień skupienia dla rodzin w klasztorze Annuntiata
1030 Za † mamę Marię Wieczorek w rocznicę urodzin
1200 Do Bożej Opatrzności w intencji Czesławy z okazji z okazji 80. rocznicy urodzin i Zbigniewa
z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1700 Różaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Do Miłosierdzia Bożego za † mamę Małgorzatę Fryt w 3. rocznicę śmierci, † ojca Stanisława Fryt oraz †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o owocne przeżycie Adwentu
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy czas Adwentu i nowego roku liturgicznego. Ma to być czas
kształtowania w nas postawy czujności i gotowości na przyjście Pana.
Od tego tygodnia jest w naszej wspólnocie parafialnej Romuald, kleryk z diecezji Sokode w
Togo. Podejmie on dalsze studia teologiczne w Polsce, w naszym seminarium, a obecnie
jest na kursie językowym. Przez pewien czas będzie mieszkał w naszej parafii.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę Różańcową wraz z modlitwą Rycerstwa Niepokalanej, oraz na godz. 1730 na nieszpory Adwentowe.
Również dzisiaj o 1630 w domu katechetycznym spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii podsumowujące pierwszą część spotkań. Będzie także informacja dotycząca strojów i ewentualnie okazja do przymiarek. Do lutego (z powodu Rorat,
kolędy) nie będzie spotkań dla dzieci w salkach.
W okresie Adwentu zachęcamy do licznego udziału w Mszach Roratnich. Od poniedziałku
do czwartku zapraszamy rodziców i dzieci na godz. 1730 (wszystkich prosimy o zwrócenie
uwagi na zmianę pory Mszy wieczornej); w piątek Roraty dla dorosłych i młodzieży o 1800, w
sobotę dla dorosłych o 630. W Małym Gościu Niedzielnym są lampiony własnego wykonania.
W tym tygodniu swoje spotkania przed bierzmowaniem będą mieli kandydaci z 2 roku formacji.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
W piątek o 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek
od godz. 1630, w piątek od godz. 1700.
W czwartek od godz. 1630 Godzina Święta, w piątek od 1700 nabożeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W sobotę, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte z uroczystości o 630 oraz o 900 (w intencji Rycerstwa, Dzieci Maryi i pozostałych Maryjnych grup modlitewnych).
Przypominamy, że odwiedziny chorych będą w sobotę, 15 grudnia. Zgłoszenia w kancelarii lub
zakrystii.
W przyszłą niedzielę, 9 grudnia w klasztorze Adwentowy Dzień Skupienia dla rodzin. Rozpoczęcie od 930. W planie konferencja, Adoracja, spowiedź, Eucharystia.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z dużym i małym
drukiem.
W zakrystii można już nabywać świece wigilijne Caritas oraz opłatki.
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Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieżące potrzeby. Dzisiaj przed kościołem można wesprzeć charytatywną
działalność parafialnego Caritas. Od jutra będą też wyłożone w tyle kościoła kosze, do których
można składać trwałą żywność.
W przyszłą niedzielę przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W dniach od 15 do 22 lutego organizowana jest przez biuro Orinoko raciborska pielgrzymka do
Ziemi Świętej. Poprowadzi ją m. in. ks. Piotr Burczyk. Szczegóły na plakacie.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
§ Bernard Christ, lat 59, zam. na ul. Katowickiej
§ Henryk Bulenda, lat 79, zam. na ul. Katowickiej

W

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

bieżącym roku, Caritas w diecezji
opolskiej i w całej Polsce, ma szczególny powód do radości: na wigilijnych stołach po raz 25 zapłoną świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 25-letnia praktyka rozprowadzania wigilijnych świec Caritas,
na stałe weszła do kalendarza wydarzeń duszpasterskich opolskiego Kościoła. Największa jest
w tym zasługa wiernych ale także duszpasterzy,
którzy z życzliwością odnieśli się do „świetlanej
inicjatywy” Caritas.
W ciągu 24 lat, Caritas Diecezji Opolskiej rozprowadziła dwa miliony dziewięć tysięcy świec i
zebrała siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze zostały wydane na stałą lub doraźną pomoc dzieciom.
W bieżącym roku – wzorem ostatnich czterech lat – pieniądze z Wigilijnego Dzieła zostaną przeznaczone na projekty pomocowe dla dzieci w ramach Konkursu na wyobraźnię miłosierdzia. W 2017
roku dofinansowanie otrzymało 45 projektów, w których uczestniczyło 2.800 dzieci.
Nabywając świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wierni składają ofiary w wysokości 12
złotych za dużą i 5 złotych za małą świecę.
Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można nabywać wyłącznie w parafiach. Dystrybucja
świec poza terenem kościelnym (sklepy, stragany) nie jest organizowana przez Caritas.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom.
Ks. dr Arnold Drechsler
Dyr. Caritas Diecezji Opolskiej
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 1830-1900 (pół godziny po mszy św.)
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyżurów. Dyżur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001

