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XXXI Niedziela zwykła
Z księgi Malachiasza (1,14-2,2.8-10)
„Pan Zastępów mówi:
„Ja jestem potęŜnym Królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące
polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, Ŝe
macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę
na was przekleństwo.
Zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, zerwaliście przymierze
Lewiego, mówi Pan Zastępów. A przeto z mej woli jesteście lekcewaŜeni i macie małe znaczenie
wśród całego ludu, poniewaŜ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń”.
CzyŜ nie mamy wszyscy jednego ojca? CzyŜ nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden
drugiego, zniewaŜając przymierze naszych przodków?”
Dzisiejsze pierwsze czytanie do najprzyjemniejszych nie naleŜy, poniewaŜ niesie za sobą pewna garść
przestróg. MoŜna powiedzieć, Ŝe Bóg posługując się
prorokiem chce potrząsnąć nie tylko
Narodem Wybranym, ale przede
wszystkim kapłanami, przypominając
im ich funkcję.
Dość interesujące się wydaje teŜ
pierwsze zdanie, które ukazuje niezwykłość BoŜego Imienia. Wielkość tą,
podkreśla równieŜ św. Paweł, który
przypomina, Ŝe wszystkie ludy będą
wysławiać Jego imię oraz, Ŝe na imię
Jezusa ugną się wszystkie kolana (Rz
14,11; Flp 2,9-11). Warto się dzisiaj w
takim razie zastanowić nad swoim
podejściem do Imienia Boga.
Stary Testament na kaŜdym kroku
przypomina, Ŝe imię Boga jest święte,
Ŝe naleŜy je szanować, mieć je w pamięci. Dlatego teŜ wymienianie imienia BoŜego (Jahwe) w Izraelu było zabronione, jedynie najwyŜszy
kapłan miał prawo co najwyŜej dwa razy w ciągu roku
wymienić imię Boga.
W Nowym Testamencie, moc imienia BoŜego
ukazana jest w Imieniu Jezusa, który obrazem Boga
niewidzialnego ( 1Kol 1,15). To na imię Jezusa zgina

się kaŜde kolano, uciekają złe duchy, chorzy doznają
zdrowia, umarli zostają wskrzeszeni.
Widać zatem, Ŝe imię BoŜe ma moc, Ŝe tylko w
imieniu BoŜym, imieniu Jezusa mamy
zbawienie. Dlatego teŜ naleŜy się cześć
i szacunek imieniu Boga.
PowyŜsze czytanie posiada w sobie delikatna aluzję do 6 rozdziału
Księgi Liczb, w której to mamy mowę
o błogosławieństwie Aaronowym.
Czytamy tam: „Tak będą wzywać
imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im
będę błogosławił” (Lb 6,27). MoŜna
odnieść wraŜenie, Ŝe autor natchniony,
chce zwrócić uwagę kapłanów na wiarę
w moc przyzywanego imienia BoŜego.
Byłem świadkiem jak w czasie modlitwy o uzdrowienie wzywając imienia
BoŜego, osoby, nad którymi się modlono zostali uzdrowieni.
W dzisiejszych dość trudnych czasach trzeba nam
przyzywać mocy imienia BoŜego:
BoŜe Ojcze w imię Jezusa Chrystusa, Twojego
proszę, przymnóŜ mi wiary w moc Twojego imienia.
Wypełnij mnie mocą Ducha Świętego, abym umiał z
szacunkiem i godnością przyzywać Twojego imienia
Amen. Amen.
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Poniedziałek – 31 października 2011
Łk 14,12-14
630
Za †† Stanisława, Matyldę Strzelczyk, trzech braci: Rudolfa, Pawła, Jerzego, Marię i
Emanuela Tomala, Annę, Stefana Brachmann, RóŜę i Huberta Fibig, Henryka Michalczyka i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za ††rodziców Piotra i Bronisławę, trzech szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1200
Ślub: Mariusz Afa – Urszula Skoczeń
1800 1. Za †† męŜa Jana, rodziców Magdalenę i Łukasza, teściów Reginę i Antoniego oraz o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Za zmarłych (zbiorowa): za † męŜa Janusza Winzera w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z
obu stron i †† z pokrewieństwa, za †† rodziców Hildegardę i Piotra Marcinkiewicz, brata
Ryszarda, teściów Masarczyk, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† rodziców
Zofię i Norberta Hmielorz, teściów, dziadków z obu stron, za † Jana Skonecznego w 5.
rocznicę śmierci, za † Czesławę Jaroszewicz (od siostry i braci z Pisarzowej), za † męŜa
Jana Serafina w 4. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny, za † Stanisławę Czerwińską (od
sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 20), za †† rodziców Bronisława i Marię Grześ, za †† teściów Jana i Annę Trojgo i wszystkich †† z rodziny, za † Zofię Prądkiewicz (w 30. dzień
po śmierci), za † syna Mateusza Wojciechowskiego, rodziców Józefa i Anielę Cwynar, za
†† rodziców Pelagię i Stefana Flak oraz Józefa, Stanisława, Aleksandrę i Jadwigę Łukowskich, za † Mirosławę Kowalczyk (w 30. dzień po śmierci, od sąsiadów z ulicy Słowackiego 36), za † męŜa Stanisława Płaczka (w 30. dzień po śmierci), za † bratową Ernę Piperek, męŜa Alfreda i całe †† pokrewieństwo, za †† z rodziny Barabasz, Gemander i pokrewieństwo
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek – 1 listopada 2011 – Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12
700
Za † męŜa Huberta Cyrona w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, poległego
brata, † siostrę i †† z pokrewieństwa Cyron i Tchórz
900
Za †† Ŝonę i mamę Emilię Kurchan, dziadków z rodziny Kurchan i Wycisk, wszystkich
zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
1030
Za †† rodziców KrziŜok – Jakubiec
Za †† rodziców Marię i Aleksandra śebrowskich, brata Romualda, dziadków z obu stron i
1200
zmarłe pokrewieństwo
1500
Nieszpory i procesja na cmentarzu Jeruzalem
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1715
1800
Za †† syna Czesława Jadczyszyna w 10. rocznicę śmierci, męŜa Eugeniusza i zmarłych z
rodziny
1930
Modlitwa młodzieŜy na cmentarzu (wyjście spod kościoła Matki BoŜej)
Środa – 2 listopada 2011 – Wszystkich Wiernych Zmarłych
Hi 19,1.23-27; 1 Kor 15,20-28; Łk 23,44-46.50.52-53.24,1-6
630
Za †† rodziców Anielę i Józefa Durlak, brata Andrzeja i wszystkich zmarłych z rodziny
700
Za †† z rodzin Tinz i Kocur
1600
Msza św. za zmarłych zalecanych na cmentarzu Jeruzalem
1730
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1800 Za wszystkich †† z rodziny ks. Alojzego Jurczyka i dusze w czyśćcu cierpiące
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
I Czwartek miesiąca – 3 listopada 2011
Łk 15,1-10
630
Za zmarłych zalecanych
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Piotra Czogałę w 6. rocznicę śmierci, zmarłych krewnych z rodzin Czogała, Wranik, śurek, Kuśka, dusze w czyśćcu cierpiące
1630
Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za † Ewę RóŜycką
1730
Godzina święta
1800 O powołania kapłańskie, misyjne, zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
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I Piątek miesiąca – 4 listopada 2011 – św. Karola Boromeusza, biskupa
Łk 16,1-8
630
Za †† rodziców Jana i Petronelę, braci Franciszka, Eugeniusza, bratową Bronisławę, ††
rodziców Jakuba i Ludwikę, siostry Genowefę i Marię, braci Jana i Stanisława
715
Za zmarłych zalecanych
1700
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† rodziców ElŜbietę, Józefa, dziadków Michała i Stanisława, babcie Annę i Marię,
szwagra Czesława, †† z rodziny z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1900
Msza Święta młodzieŜowa
I Sobota miesiąca – 5 listopada 2011
Łk 16,9-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Antoniego i Jadwigę, ciocię Joannę, szwagra
Alojzego, Alfonsa i Ŝonę Joannę, wnuka Ryszarda, dziadków z obu stron, wszystkich
zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800
W sobotni wieczór: 1. Za zmarłych zalecanych
2. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka, rodziców i teściów, braci i siostry i
wszystkich zmarłych z pokrewieństwa
2000
W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy
XXXII Niedziela zwykła – 6 listopada 2011
Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
700
Za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, trzech braci, siostrę, szwagra i bratowe oraz dwóch bratanków, Wiesławę, zmarłych z rodziny śłobickich, Lisiewicz i dusze w
czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Za †† synów Tomasza i Bartosza Nowakowskich oraz rodziców Marię, Jana Rychlik,
900
Wandę i Aleksandra Nowakowskich
1030
Za †† rodziców Genowefę, Eryka Esik i dziadków
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Leon Piotr Podsiadło, Mał1200
gorzata Magdalena Basior, Jakub Jan Kalbarczyk, Oliwia Anna Drozd
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
Za zmarłych zalecanych
1800
W tym tygodniu modlimy się: o umocnienie wiary w Ŝycie wieczne
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek, 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętych
jak w niedzielę. O godz. 1500 na cmentarzu „Jeruzalem” nieszpory oraz procesja. Modlitwa
młodzieŜy na cmentarzu o 2000 (wspólne wyjście spod kościoła Matki BoŜej o 1930).
• W środę, 2 listopada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msza za zmarłych zalecanych na cmentarzu o 1600.
• Wierni, którzy nawiedzą kościół w te dni mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych pod
zwykłymi warunkami (Ojcze nasz, Wierzę, dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, spowiedź, Komunia Święta). W kolejnych dniach odpust jest cząstkowy.
• MoŜna składać wypominki za zmarłych. KaŜdego dnia odprawiana będzie Msza Święta oraz
RóŜaniec za zmarłych (po wieczornych Mszach). Prosimy o czytelne pisanie imion. Przy okazji
prosimy nie uŜywać zwrotu „dusze opuszczone”, gdyŜ jest on niepoprawny. Kościół zawsze pamięta o wszystkich zmarłych, chociaŜby w kaŜdej Mszy Świętej, gdy modlimy się: „Pamiętaj takŜe o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o
wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata…”. Wspominamy natomiast dusze cierpiące w czyśćcu.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborzgmail.com

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.
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2 listopada, w środę o 17 wspólna modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
We wtorek i środę pozostałych spotkań grup formacyjnych nie będzie.
Msza szkolna w czwartek o 1630; próba chóru w czwartek o 1700.
W czwartek spotkanie SNE. Spotkanie Kresowiaków wyjątkowo będzie 10 listopada.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
W sobotę w klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy. Na czuwania zapraszamy młodzieŜ
od 3 klasy gimnazjum. Rozpoczęcie o 2000, zakończenie Mszą Świętą o północy. Prosimy o zabranie katechizmów dla młodzieŜy YouCat. MoŜna je takŜe jeszcze nabyć w cenie 20 zł.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700; ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i
kandydaci w piątek o godz. 1600.
Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 900. Zapraszamy dzieci, które
lubią śpiewać i chciałyby utworzyć scholę dziecięcą.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci NSPJ.
W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. Chorzy, których zazwyczaj odwiedza ks. Adam będą mieli okazję wyjątkowo przyjąć Komunię w pierwszy
piątek, czyli 4 listopada (od godz. 800).
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
Stowarzyszenie „Ofensywa”, studenci z PWSZ organizują charytatywny festiwal (5 listopada o
godz. 1700 w Strzesze). Za tydzień przed kościołem organizowana będzie zbiórka na pomoc dla
Łukasza Kądziołki, chorego na stwardnienie rozsiane studenta mieszkającego w Raciborzu.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odszedł odeszli do Pana:
 Józef Grabiec, lat 80, zam. na ul. Słowackiego 67
____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga...
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska i miłosierdzie dla Jego wybranych”.
Księga Mądrości 3,1.9
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Bardzo prosimy o czytelne pisanie imion

