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XXVIII Niedziela zwykła
Z księgi proroka Izajasza (25,6-10)
„Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z
tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpoŜywniejszego mięsa, z
najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną
na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody.
Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z kaŜdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, Ŝe nas wybawi; oto Pan, w którym złoŜyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie
na tej górze.”
KaŜdy z nas chyba przynajmniej raz w Ŝyciu dostał zaproszenie na jakąś wielka uroczystość: wesele,
rocznica urodzin czy okrągłe jubileusze. Takie uroczystości zawsze wiąŜą się z dobrze zastawionym Stolem,
radosną atmosferą. Dlatego tez takie zaproszenia dają
nam wiele radości i poczucia zadowolenia.
O podobnej sytuacji mówi nam dzisiaj pierwsze
czytanie. Izajasz przypomina nam o tym, Ŝe Izrael jest
bliski dla Boga, dlatego zaprasza go na wielka ucztę.
Będzie to uczta wyjątkowa, poniewaŜ sam Bóg ją
organizuje.
W tym obrazie moŜna dostrzec dwie płaszczyzny:
teraźniejszą i przyszłą. Tą pierwszą płaszczyzną jest
Eucharystia, do której jesteśmy zaproszeni. KaŜdy z
nas jest przez Boga zaproszony na „ucztę godów Baranka” (Ap 19,9).
Czy nie masz czasem wraŜenia, Ŝe przychodząc
na Eucharystię tracisz
czas? śe ciągle jest to
samo? śe nie ma w tym
Ŝycia? śe po prostu jest
jak na pogrzebie? Te
odczucia
stanowią
swojego rodzaju zasłonę, która przysłania nam
obraz Eucharystii.
Warto się dzisiaj
zastanowić nad tym,

jakie jest moje podejście do Mszy świętej. Czy nie jest
ona przypadkiem tylko dla mnie obowiązkiem? Dlatego teŜ warto prosić Pana Boga, aby pomógł zmieniać
to moje podejście. W tym wszystkim chodzi o to, by
zrozumieć, Ŝe niedzielna Eucharystia to coś więcej niŜ
tylko obowiązek, to spotkanie z kimś, kto nas bardzo
kocha. Inaczej Bóg nie zapraszałby nas na te ucztę.
Gdy to sobie uświadomimy jesteśmy w stanie zrozumieć to i przyjąć ten dar z wielką radością.
Druga płaszczyzna dzisiejszej Liturgii Słowa
przedstawia tzw. ucztę niebieską. Jest to uczta, na
której spotkamy się z Bogiem „twarzą w twarz”. To
czy przyjmiemy to zaproszenie zaleŜy od nas juŜ dzisiaj. Dlatego tez Traba nam nieustannie prosić Pana,
aby przemieniał nasze myślenie, nasze Ŝycie. Bo czy
przypadkiem nie jest tak, Ŝe wychodzę z załoŜenia, Ŝe
„mam jeszcze czas”? JuŜ dziś trzeba nam wołać do
Boga:
Panie dotknij mojego
serca. Przemień moje
myślenie i naucz mnie
przyjmować Twoje dary.
Dziękuje Ci za to zaproszenie, które kierujesz do
mnie kaŜdego dnia. Ucz
mnie je przyjmować i
cieszyć się nim kaŜdego
dnia. Amen.
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Poniedziałek – 10 października 2011
Łk 11,29-32
630
Za †† Gerarda Zimnego w 10. r. śmierci, braci Józefa i Ernesta oraz rodziców z obu stron
700
Za †† rodziców Stanisławę i Juliana, męŜa Stefana, siostrę Marię, trzech braci, szwagra i
bratową
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Gabrieli i Gerarda w 25. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Za †† ojca Franciszka, Ŝonę Marię i Magdalenę, siostrę Helenę, †† z całej rodziny oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek – 11 października 2011
Łk 11,37-41
630
Za † Jerzego Łabuza w rocznicę urodzin, †† rodziców z obu stron
700
Z podziękowaniem za otrzymane zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie w intencji Anny
W języku niemieckim: Für †† Eltern Georg, Marta Runge, Bruder Günter und alle †† aus
800
der Verwandschaft
1800 Za †† Otylię Solich w I rocznicę śmierci, rodziców z obu stron NaboŜeństwo róŜańcowe
Środa – 12 października 2011
Łk 11,42-46
630
Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, ojca Joachima Białdygę oraz dusze w czyśćcu
700
Za † matkę Jadwigę Kolada w rocznicę śmierci
1800 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą, błogosławieństwo
dla całej rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Krzysztofa z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha
Świętego na czas nauki i w dalszym Ŝyciu
NaboŜeństwo róŜańcowe
Czwartek – 13 października 2011 – bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
Łk 11,47-54
630
Za †† brata Grzegorza i rodziców
700
Za †† Weronikę i Jana Szeremet, Ilinę i Jana Gorzko oraz za ich rodziców
1630
RóŜaniec dla dzieci
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Jadwigi z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie oraz za †† rodziców i pokrewieństwo
2. Za † Krystynę Klimanek w rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa Wyszkoni, Klimanek,
DoleŜych, Kuc, Gocman i Przybyła
3. W intencji słuchaczy, wykładowców i dobroczyńców Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz za zmarłych słuchaczy
NaboŜeństwo róŜańcowe
Piątek – 14 października 2011
Łk 12,1-7
630
Za †† kapłana Philippa Wollnika w 5. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo
700
Za † matkę Teresę Kuraś w 70. rocznicę urodzin i za †† z rodziny Misiarz i Kuraś oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Stanisława, rodziców Marię i Antoniego, siostrę Jadwigę i wszystkich †† z rodziny
2. Za † Jerzego Taszkę w rocznicę śmierci
NaboŜeństwo róŜańcowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 15 października 2011 – św. Teresy od Jezusa, dz. i doktora K-ła
Łk 12,8-12
630
Za † Władysława oraz †† z rodziny Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka
700
Z okazji 50. rocznicy urodzin ElŜbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny oraz w intencji córki Anny z okazji 18.
rocznicy urodzin o pomyślne zdanie matury i światło Ducha Świętego na dalsze lata nauki
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† ElŜbietę Grzesiczek w 10. rocznicę śmierci, jej męŜa Waltra,
siostrę Adelę Warzechę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za zmarłych /zbiorowa/: za †† rodziców Genowefę i Karola Śrutwa, do Miłosierdzia
BoŜego za duszę † syna Rafała w kolejną rocznicę śmierci, † siostrę Monikę i teściową
Rutę, za † Fridolina Buglę, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Jerzego Nie-
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dopytalskiego, za † Czesława Kociołka, Karolinę i Józefa Rusin, do Miłosierdzia BoŜego
za † Ŝonę Annę Zaczek, †† syna Gerharda w 11. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron,
zięciów, szwagrów i szwagierkę, za † męŜa Bolesława Kuropatwę w I rocznicę śmierci,
za † Janinę Iwaneczko w 2. rocznicę śmierci, †† męŜa, rodzeństwo i rodziców, za † Stanisławę Czerwińską /od sąsiadów z ul. Chełmońskiego 20/, za † Stanisława Ścianę /od
współlokatorów z ulicy Pomnikowej 15 i 17/, za †† rodziców Jana i Annę, siostrę Jadwigę,
szwagrów Ludwika, Jerzego i Ernesta i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Aleksandra Kurkulonisa /w 30. dzień po śmierci/, za †† Mieczysława, Agnieszkę, Józefę, Zdzisława Auguścik, za † matkę Helgę Otlik /w 30. dzień po śmierci/, za † Antoniego Omachela /w 30.
dzień po śmierci/, za † męŜa Ryszarda Cesarza i †† z rodziny Cesarz i Nicpoń, za † Zygfryda Krawczyka w 1 rocznicę śmierci
Niedziela – 16 października 2011 – św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tm 5,3-10; Mk 3,31-35
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci i wnuków oraz za † męŜa Klausa
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę ślubu Teodory i Wilhelma z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
Za †† męŜa Jana Walkiewicza w 3. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, całe †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
Do BoŜej Opatrzności w intencji Andrzeja i Gabrieli w 15. rocznicę ślubu z podziękowa1200
niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1545
RóŜaniec Fatimski
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Magdaleny Winkler z okazji 18. rocznicy urodzin, z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha
Świętego na czas nauki i w dalszym Ŝyciu
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojca Świętego
• Dzisiaj Dzień Papieski, w którym chcemy wyrazić Bogu
wdzięczność za beatyfikację Jana Pawła II, ale teŜ prosić
za kolejnego następcę św. Piotra. Gościmy dziś zespół góralski. Dzień Papieski jest obchodzony pod hasłem
„Człowiek modlitwy”. Warto pamiętać, Ŝe Ojciec Święty
najczęściej spotykanym osobom pozostawiał róŜańce, zachęcając do tej modlitwy. Zapraszamy więc na godz. 1715
na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Zgodnie z rozporządzeniem ks. Biskupa rozpoczynają się proces trzyletniego przygotowania
do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy zatem uczniów klas 1 oraz 2 gimnazjum oraz
rodziców na wieczorną Mszę Świętą, róŜaniec oraz spotkanie we wtorek (Msza o godz. 1800).
Przypominamy, Ŝe sakramenty (a zatem i przygotowanie związane jest z parafią, a nie ze szkołą).
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej. W tym tygodniu zapraszamy na spotkanie równieŜ grupę męŜczyzn.
• RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu będą spotkania w saklach dla dzieci
przygotowujących się do spowiedzi i Komunii.
• Próba chóru w czwartek o 1800.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. RównieŜ w czwartek
wieczorem Msza Święta z okazji inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. Na te spotkania szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania, ale takŜe tych, którzy
byli bierzmowani przed rokiem. W niedzielę 16 w Opolu spotkanie młodzieŜy po ŚDM.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900. Zapraszamy takŜe chłopców, którzy
chcieliby stać się kandydatami na ministrantów. sobotę o godz. 1000.
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W sobotę, 15 października przypada Dzień Dziecka Utraconego. Na G. św. Anny o 1600 będzie
odprawiona Msza Święta w intencji rodziców.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski (od 1715 naboŜeństwo).
Z okazji św. Łukasza, patrona SłuŜby Zdrowia, zapraszamy wszystkich pracowników SłuŜby
Zdrowia na Mszę Świętą do klasztoru Annuntiata we wtorek, 18 października na godz. 1830.
Przed Mszą o 1800 RóŜaniec.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Z okazji Dnia Papieskiego będą rozprowadzane ksiąŜki „Dlatego
święty” (o procesie beatyfikacyjnym), a takŜe kremówki, kubki z wizerunkiem naszego kościoła.
W kontekście Tygodnia Miłosierdzia pragniemy zaprosić do wolontariatu na rzecz akcji „Szlachetna Paczka”. |Jest to juŜ 11 akcja stowarzyszenia „Wiosna”, która polega na dotarciu do konkretnych rodzin, które znajdują się w róŜnorakich potrzebach. Szczegóły akcji są w gazetce lub na
stronie www.szlachetnapaczka.pl
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe akcja Fundacji Trzeciego Tysiąclecia. Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca, zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Mirosława Kowalczyk, lat 54, zam. na ul. Słowackiego 36
 Stanisław Płaczek, lat 76, zam. na ul. Łąkowej 2

SZLACHETNA PACZKA
to system pomnaŜania dobra działający na terenie
całej Polski. W przemyślany sposób łączy rodziny
Ŝyjące w niezawinionej biedzie, wolontariuszy, którzy docierają do rodzin i dobierają pomoc adekwatną
do potrzeb, darczyńców, którzy przygotowują paczki
odpowiadające konkretnym potrzebom i dobroczyńców, którzy wspierają projekt finansowo. Dzięki
profesjonalnemu mechanizmowi pomocowemu,
który angaŜuje wiele osób a wartość udzielonej pomocy z roku na rok rośnie.
SZLACHETNA PACZKA w 2010 roku była
wyjątkowa. Paczkę zrobili piłkarze Realu Madryt
z Jerzym Dudkiem na czele. Pobłogosławił ją Benedykt XVI. W sumie pomoc otrzymało 8201 rodzin
(ponad 35 tys. osób) na łączną wartość ponad 10

mln złotych. Darczyńcy przeszli samych siebie,
często zaspokajając wszystkie potrzeby rodzin. To
daje średnią wartość pomocy dla rodziny 1260 zł!
Równocześnie otrzymaliśmy wiele informacji o
rodzinach, które wciąŜ potrzebują pomocy. Zeszłoroczna edycja akcji SZLACHETNA PACZKA
odbyła się w 300 lokalizacjach w Polsce zwanych
rejonami, w 2011 roku chcemy stworzyć 400 rejonów - w tym po raz pierwszy dotrzeć z Paczką do
100 nowych lokalizacji w całej Polsce.
Racibórz w tym roku uczestniczy w SZLACHETNEJ PACZCE po raz drugi. W ubiegłym roku
dotarliśmy do 15 raciborskich rodzin, dając im
konkretną pomoc i nadzieję na lepsze.
W tym roku chcemy objąć pomocą 10 000 rodzin,
do których dotrze 8000 przeszkolonych
wolontariuszy.
Państwa wsparcie będzie dla
nas pomocą w realizacji tych
celów i pomnaŜaniu dobra na
jeszcze
większa
skalę!

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborzgmail.com

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
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):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

