
Mój Adwent… 

 

  „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie 

uświęca, aby nienaruszony duch wasz, 

dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na 

przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Wierny jest Ten, który was wzywa: On też 

tego dokona”. 

Jeśli już dziś wiesz, że podczas zbliżających się świąt będziesz taki sam, „jak 

zawsze”, że nic się nie zmieni, to musi to być przygnębiające. Adwent adwentem,  

a życie życiem. Jasne, że są roraty, jakieś tam postanowienia, ale wydaje, że 

„barbarzyństwo współczesności” odziera codzienność z wymiaru duchowego,  

a o tzw. magii świąt przypominają natrętne reklamy. Krótko przed świętami iść do 

spowiedzi, zacisnąć duchowego pasa, aby przez święta nie nagrzeszyć i tyle.  

Z drugiej strony gdy słyszysz, że mógłby teraz, zaraz, Chrystus przyjść ponownie  

i nastąpiłoby to, co nazywają „końcem świata”, to rodzi się w Tobie strach. Przecież 

nie jesteś jeszcze gotowy. Jeszcze tyle spraw i relacji jest do naprawienia  

i przepracowania. To w końcu jak to jest? Do świąt się nie za wiele zmieni, ale do 

ponownego przyjścia Jezusa już tak? Bo to będzie kiedyś i wydaje się prawie 

nierealne? Jeśli nie wierzysz, że do kolejnego Bożego Narodzenia serce się zmieni, 

to nie licz, że kiedykolwiek przygotujesz się na koniec świata, bo z każdymi 

kolejnymi świętami może być podobnie. 

Słowo Boże mówi, że jest nadzieja. Nie w nas, ale w Bogu. On uświęca, On wzywa, 

On jest wierny. On nas przygotuje na spotkanie z przychodzącym Chrystusem. Co 

zrobić, żeby tak się stało? Św. Paweł nam radzi: „Zawsze się radujcie, nieustannie 

się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 

Chrystusie względem was”. Zawsze się znajdzie powód to niezadowolenia, ale obok 

niego jest o wiele więcej powód do wdzięczności i szczerego powiedzenia: „Boże, 

skoro jesteś tak dobry, to chcę Ci zaufać. Prowadź mnie i czyń ze mną, co chcesz”.   
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PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 14-21.12.2014 r. 

14.12.2014 – NIEDZIELA – III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE 
600 O łaskę powrotu do zdrowia dla Ireneusza 
730 Za †† Ewę i Krzysztofa Figurniak 
900 1. Za †† Joannę i Karola Głombik 

2. Za † Reginę Przybyła w r. śm. 
1030 1. Za †† Andrzeja Gałeczka 

2. W int. kapłanów i sióstr zakonnych pracujących w naszej Parafii 
1630 NIESZPORY NIEDZIELNE 
1700 Za † Janinę Łaba w 2 r. śm.  

15.12.2014 – PONIEDZIAŁEK 

630 Przez wst. MB Szukającej Przytułku w int. czcicieli 
1800 1. Za †† Józefa i Marię Jędrosz 

2. Za † Bogdana Góral w 17 r. śm. 
16.12.2014 – WTOREK 

630 W int. Teresy Marklowskiej z ok. 65 r. ur. 
1800 RORATY: 1. Za †† Elżbietę i Longina Szalc 

2. Za † Karola Rzega 
17.12.2014 – ŚRODA 

630 1. Za † Gertrudę Czogała, †† rodz. 
2. W int. Haliny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz. 

1800 RORATY: Za poległego Józefa Glombik, † Albertynę Glombik 
18.12.2014 – CZWARTEK 

630 1. Za † Ignacego Weiser, † żonę i syna 
2. Za † Longinę Parusel w 30 dzień po śm. 

1800 RORATY: Za † Józefa Glombik 
19.12.2014 – PIĄTEK 

555 RÓŻANIEC W INT. MŁODZIEŻY 

630 Za † Adama Marców 

1745 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W INT. MŁODZIEŻY 
1800 RORATY: 1. Za †† Franciszkę i Alojzego Cycon 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o łaskę powrotu do zdr. dla Mateusza 
20.12.2014 – SOBOTA – św. Łucji 

630 RORATY: Za † Józefa Piskała w 26 r. śm., †† rodz. Piskała i Rudek 
1700 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
1800 W int. Wiktorii NOCULAK, Adama KOWALIK, Macieja FARBISZEWSKIEGO z ok. 

Chrztu św.  
21.12.2014 – NIEDZIELA – IV NIEDZIELA ADWENTU 

600 Za † Anastazję Nosiadek 
730 1. zdr. i bł. B. w rodz. Halejko 

2. Za † mamę Danutę Kuczyńską 
900 1. Za †† Annę i Stanisława Koczwara 

2. Za żyjących i †† z rodz. Dwojak i Przybyła 
1030 1. Za †† Marię i Alojzego Zagolla, † Huberta, Juliana i Władysławę Grzesik 

2. Za † Annę Plewik 

1630 NIESZPORY NIEDZIELNE 
1700 Za † syna Henryka Kaleta  
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OGŁOSZENIA 14 GRUDNIA 2014 r. 

 

1. Dziś III  Niedziela Adwentu Gaudete:  

 Kolekta przeznaczona jest na opał do naszego kościoła. Bóg zapłać za ofiary; 

 Zapraszamy na Nieszpory o godz. 16.30,  

 Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18.00; dorosłych i dzieci zapraszamy 

na Roraty w sobotni poranek o godz. 6.30, prosimy przynieść świecie; 

 W zakrystii można nabyć: opłatki (ofiara) i świece z wigilijnego dzieła pomocy 

dzieciom Caritas, duże 12 zł, małe 5 zł oraz modlitewniki ku czci św. Mikołaja  

w cenie 6 zł. 

2. W minioną środę 10 grudnia 2014r. nasz Proboszcz, w obecności licznie 

zgromadzonych parafian, dokonał poświęcenia zabytkowej, domkowej kapliczki, 

murowanej z cegły i otynkowanej. Wybudowana została prawdopodobnie  

w I połowie XIX wieku. 

3. Kancelaria będzie czynna wg stałego porządku. 

4. Przypominamy, iż naszych chorych odwiedzimy 23.12., zapisy w zakrystii, 

kancelarii lub telefonicznie. 

5. We wtorek po Roratach spotkanie wszystkich, którzy biorą udział w akcji 

Kolędnicy misyjni. 

6. W środę gościć będziemy w naszym kościele Krzyż ŚDM oraz cudowny 

wizerunek MB Salus Populi Romani, program będzie następujący: 

 14.30 projekcja filmu Cyrenejczycy; 

 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 

 16.00 przekazanie krzyża do Kędzierzyna-Koźla. 

7. W czwartek podczas Rorat dzieci otrzymają medaliki Matki Bożej. 

8. W piątek przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia w int. młodzieży. Po 

Roratach w Kościele spotkanie dla wszystkich gimnazjalistów. 

9. W piątek po Roratach siostra zaprasza mamy Dzieci Maryi na spotkanie  

w związku z wyjazdem na ferie (salka za plebanią). 

10. W sobotę: 

 na 9.00 zapraszamy mężczyzn do ustawienia choinek i stajenki; 

 o godz. 11.00 próba scholii w salce; 

 o godz. 15.00 próba scholii dla dorosłych; 

 od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.; 

11. W przyszłą Niedzielę IV Niedziela Adwentu, będzie można zabrać światełko 

betlejemskie do domów. 

12. Polecamy lekturę nowego numeru Gościa Niedzielnego  

 Uwiedzeni – o życiu konsekrowanym; 

 Islamofobia i Chrystianofobia – Papież o zagrożeniach. 
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ZŁOTA MYŚL TYGODNIA  

Nikt nie może kupić zbawienia. Zbawienie jest 

darmowym darem Pana (Papież Franciszek) 

 

NA WESOŁO  

Rozmowa w gabinecie lekarskim: 

- Panie doktorze jak mam się pozbyć zbędnych kilogramów?  

- Najlepiej zostawić je na talerzu. 

 

Czukcza łowi ryby nad brzegiem Oceanu Lodowatego.  

Wynurza się amerykańska łódź podwodna, wyskakuje marynarz:  

- Rosjanie byli?  

- Nie.  

Odpłynęli, a po chwili wynurza się rosyjska łódź podwodna, wyskakuje marynarz:  

- Amerykanie byli?  

- Tak.  

- Gdzie popłynęli?  

- Na północny wschód.  

- Nie mądrzcie się, ręką pokażcie! 

 

ŚW. JAN PAWEŁ II O RODZINIE  

„Prawo rodziców do wyboru wychowania 

zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą 

winno być bezwzględnie zabezpieczone. 

Państwo i Kościół mają obowiązek służenia 

rodzinom wszelkimi możliwymi formami 

pomocy, aby rodziny mogły prawidłowo 

wypełnić swe zadania wychowawcze” (FC 40). 

Tylko ten, kto się rozwija, może pomagać rozwijać się innym. Jeśli więc rodzice mają 

tak wielką odpowiedzialność za dzieci, warto, aby starali się nieustannie pracować 

nad sobą i korzystać z każdej okazji do rozwijania wiary i zdolności do kochania. 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W RACIBORZU 

PL 47-400 Racibórz, ul. Kościelna 1   *   tel.:  +48 32 415 22 56 

www.parafia-mikolaj.pl    *    kancelaria@parafia-mikolaj.pl 

Konto parafialne:  BS Racibórz: 33 8475 0006 2001 0012 8603 0001 


