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XXXIII Niedziela zwykła 
Z księgi Przysłów (31,10-13) 
 

„Niewiastę dzielną któŜ znajdzie? Jej wartość przewyŜsza perły. Serce 
małŜonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze 
przez wszystkie dni jego Ŝycia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie 
rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera 
dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne 
jest piękno: chwalić naleŜy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej 
dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny” 
 

W powyŜszym czytaniu dostrzegamy po-
chwałę kobiety, zaradnej, ufnej i „bojącej się 
Boga”. Tekst ten jest swoistą kontynuacją ze-
szłotygodniowego tekstu o Mądrości BoŜej ( 
Mdr 6,12-16).  

Dzisiejsze czytanie wskazuje nam na kon-
kretne owoce, jakie przynosimy, jeśli Ŝyjemy 
według zamiaru Boga, posługując się Jego Mą-
drością. Posługiwać się Mądrością BoŜą to nic 
innego jak wypełnianie Jego woli i kierowa-
niem się Jego nauką. W powyŜszym obrazie 
moŜna równieŜ dostrzec swoiste owoce przyję-
cia Ducha Świętego, o którym pisze św. Paweł 
(Ga 5,22-23). Owy Duch BoŜy przyczynia się 
do tego, Ŝe potrafimy Ŝyć pełnią Ŝycia, która 
wymaga pewnej odwagi i mądrości. MoŜe się 
wydawać teŜ dziwne pytanie o „dzielną kobie-
tę”. Patrząc się na nie z perspektywy kultury 
semickiej, zauwaŜymy, Ŝe prawa kobiet były 
bardzo ograniczone. 

Obowiązkiem kobiety było zajmowaniem się 
domem i dziećmi. Kobieta nic nie mogła sama 
załatwić, nie miała Ŝadnej siły przebicia. Dlate-
go tez musiała się wykazywać wielka odwagą i 
mądrością.  

Czasem 
odnoszę tez takie 
wraŜenie, ze to 
dzisiejsze czytanie 
jest o kaŜdym z nas. Wystarczy zapytać się sie-
bie jak wygląda moja wiara na co dzień: ile z 
tego, co mowie przekłada się na Ŝycie? Czy w 
środowisku potrafię przyznać się do swojej wia-
ry i bronić wartości, które są dla mnie waŜne. 
Czy przypadkiem nie brakuje nam owej odwa-
gi? 

MoŜe to pierwsze pytanie warto trochę 
zmienić i zapytać: „Katolika dzielnego któŜ 
znajdzie”? Czy nie jest właśnie tak ze bardziej 
się skupiamy na tym, co doczesne a kwestie du-
chowe, wiary odkładamy na bliŜej nieokreślone 
jutro? 

Trzeba nam dzisiaj stanąć w prawdzie i od-
powiedzieć sobie na to waŜne pytanie: na czym 
buduję moje Ŝycie i jak wykorzystuje to 
wszystko, co Bóg mi daje do mojego we-
wnętrznego wzrostu. A moŜe po prostu zakopu-
je swój talent w ziemi jak słyszymy w dzisiej-
szej Ewangelii? 

W końcu trzeba zdać sobie sprawę, Ŝe źró-
dłem dobrze przeŜytego Ŝycia jest „Bojaźń Bo-
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Ŝa”, która jest obrazem głębokiego szacunku, 
jaki winniśmy okazywać Panu Bogu. Bać się 
Boga na kratach Pisma św. oznacza Ŝyć spra-
wiedliwie oraz nieustannie zwracać swoje Zycie 
ku niemu i postępować zgodnie z Jego zasada-
mi. Skupiając się zatem na Bogu mamy moŜli-
wość dobrego i godnego człowieka, katolika 

przeŜycia naszego Ŝycia. Jednocześnie trzeba 
nam prosić Pana o siły do tego by trwać przy 
Nim: 

Panie Jezu poślij mi swojego Ducha. Niech 
otwiera moje serce na Ciebie, niech otwiera 
mój rozum na Twoją mądrość i dodaje mi sił i 
odwagi do Ŝycia zgodnie z twoja wolą. Amen 

 

Ogłoszenia z życia naszej parafii 
 

Poniedziałek – 14 listopada 2011 – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy  Łk 18,35-43 
   630   Za †† Juliana Zająca, Janinę i Alojzego Waniek 
   700   Za †† rodziców Jadwigę i Ernesta, brata Krystiana Juraszek oraz wszystkich †† z rodzi-

ny 
 1800 1. Za † brata Wojciecha, rodziców Helenę i Czesława, †† z rodziny z obu stron 
    2. Za † Romana Skowronka oraz zmarłych rodziców Lędźwa i Skowronek 
Wtorek – 15 listopada 2011          Łk 19,1-10 
   630   Za †† rodziców i teściów: Pawła i Annę, Jana i Annę, brata Gintra i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
   700   Za † Karola Butyńskiego w 10. rocznicę śmierci 
   800   W języku niemieckim: Za †† Hildegardę Piperek, jej męŜa Rudolfa i syna Piotra, †† z 

rodzin: Piperek i Grzesiczek oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Gabrieli i Hen-
ryka 

 1800   Za zmarłych (zbiorowa): Za † Adelajdę Szulcek w rocznicę urodzin, za † męŜa Piotra, 
jego braci Marcina i Krzysztofa oraz rodziców z obu stron, za † matkę Marię Kuk , za † 
matkę Helenę Otlik  i wszystkich †† z rodziny, za † Mirosławę Kowalczyk (w 30. dzień 
po śmierci oraz od współpracowników z Mieszka), za † Zofię Prędkiewicz (od sąsiadów 
z ul. Katowickiej 23 i 23a), za † Stanisława Płaczka (od współlokatorów), za † Jadwigę 
Mika  (w 30. dzień po śmierci), za †† Henryka Janosz, rodziców Janosz, Gawlina, 2 sio-
stry, brata Karola, Krystynę, męŜa Alojza DzierŜenga, Lucy i Norberta Kucharz, Henry-
ka Kucza, za † Henryka Dąbrowskiego, za † Stanisława Staronia w 17 rocznicę śmier-
ci, za †† ojca Jana, rodziców Irenę i Józefa, ciocię Annę, za †† Mariusza Juzek, brata 
Krzysztofa, wujka Mardiego rodziców Jerzego i Ewę Juzek 

Środa – 16 listopada 2011 – rocznica poświęcenia Katedry w Opolu  Mt 16,13-19 
   630   Za † Jadwigę Kańtoch (od mieszkańców z ul. Katowickiej 13) 
   700   Z okazji 40. rocznicy urodzin syna Roberta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1800 1. W intencji Sabiny i Janusza Ciuraszkiewicz z okazji 15. rocznicy ślubu o BoŜe błogo-

sławieństwo w całej rodzinie 
    2. Za †† rodziców i braci: Mirosława i Marka 
Czwartek – 17 listopada 2011 – św. ElŜbiety Węgierskiej, zakonnicy  Łk 19,41-44 
   630   W intencji Ŝyjących z rodziny oraz za †† rodziców Jana i Agatę Sowa, siostrę ElŜbietę, 

ojca Szczepana, Jana, Stanisława i Anielę Kwaśników, pokrewieństwo z obu stron i du-
sze w czyśćcu cierpiące 

   700   Za † syna Jana Olesia w 6. rocznicę śmierci, ojca Józefa, rodziców z obu stron, Lucjana 
Szyrę i Wernera Szwana 
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 1630   Szkolna: Z okazji 18. rocznicy urodzin wnuczki Danuty z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i ukończenie szkoły oraz o potrzebne łaski dla 
pozostałych wnuków i dla całej rodziny 

 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. W intencji członków i sympatyków Rodziny Radia Maryja  
    2. Za †† Antoniego i Marię Kikomber, Agnieszkę i Michała Mandycz, †† z pokrewieństwa 
Piątek – 18 listopada 2011 – bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.   Łk 19,45-48 
   630   Za † Jadwigę Kańtoch (od mieszkańców z ul. Katowickiej 13) 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† Marię i Maksymiliana Zemelka oraz Martę i Franciszka 

Grabowskich 
 1800 1. W 90. rocznicę urodzin Ewy Bedryj z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za † męŜa Jana 
    2. Za † męŜa Franciszka Micherda w 12. rocznicę śmierci i za †† z rodziny 
 1900   MłodzieŜowa: Za wstawiennictwem bł. Karoliny w intencji młodzieŜy 
Sobota – 19 listopada 2011 – bł Salomei, dziewicy     Łk 20,27-40 
   630   Za † tatę, męŜa i dziadka Franciszka Stal oraz za †† z rodziny 
   700   Za † męŜa Jerzego Dudka w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców, pokrewieństwo z obu 

stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1200   Ślub: Anna Ogonowska – Bogdan Wagner 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej opatrzności w 70. rocznicę urodzin Teresy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej ro-
dziny oraz za †† męŜa Jana i syna Franciszka 

    2. Za †† rodziców Karola i Katarzynę Głombik, rodzeństwo: Marię, Pawła, Bernarda, Wil-
helma oraz chrzestną Marię 

Niedziela – 20 listopada 2011 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata   Mt 25,31-46 
   700    Za †† Stefanię i Kazimierza Płowucha, Anastazję i Feliksa Niedzielskich 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za † Anielę Tarnowską, syna Antoniego i †† z rodziny 
 1030    W intencji Mateusza z okazji 11. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane ła-

ski, z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki BoŜej i zdrowie 
 1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Stefanii i Bernarda z okazji 50. rocznicy ślubu z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
w rodzinie 

    2. O BoŜe błogosławieństwo w intencji Magdy w 25. rocznicę urodzin 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Józefę i Antoniego Grzeczny, dziadków, po-

krewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji chrześcijan prześladowanych 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 15450 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na nieszpory niedzielne. 

• Dziś równieŜ przeŜywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzisiaj w sposób 
szczególny pragniemy wspomóc modlitwą Kościół w Sudanie, gdzie 11 milionów ludzi cierpi 
głód. Więcej informacji na stronach internetowych. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
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• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej 
Mszy Świętej. Zapraszamy takŜe na spotkanie grupy męŜczyzn. 

• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• W czwartek Msza Święta w intencji Rodziny Radia Maryja. O 1730 RóŜaniec, natomiast po 

Mszy Świętej spotkanie. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy bre-

wiarzowej. Tego dnia przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, patronki ludzi młodych. 
• W gablotkach przy wyjściu podane są listy kandydatów do bierzmowania z I i II klas gimna-

zjum z podziałem na grupy. Prosimy o sprawdzenie nazwisk. Tym samym kończymy czas 
zgłoszeń do grona kandydatów. W kolejnym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 

godz. 1600. 
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 900. 
• Przyszłą niedziela, ostatnia w roku kościelnym, to niedziela Chrystusa Króla. W kościele Se-

minaryjnym od 1030 dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. 
• W związku z utworzeniem w naszej diecezji Duszpasterstwa Niepełnosprawnych zaprasza-

my osoby niepełnosprawne na Mszę świętą w ich intencji oraz spotkanie zapoznawcze do ka-
plicy Sióstr Maryi Niepokalanej w Raciborzu przy ul. Jagiełły 3. Odbędzie się ono 19 listopada 
2011 o godz. 1430. Prosimy się o zabranie ze sobą aktualnego orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności. Szczegółowych informacji udziela duszpasterz ks. Wojciech Janus (tel. 
324181520). 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe zbiórka na pomoc 

dla Sudanu. moŜna takŜe wysłać SMS o treści „Ratuje” na numer 72405 (2,46 zł). 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Edeltrauda Donat, lat 73, zam. na ul. Katowickiej 1 
� Antoni Gurkalec, lat 80, zam. na ul. Kossaka 51 

 

www.pomocdlasudanu.pl 
www.pkwp.org 

 
SMS „Ratuje” 

tel. 72405 za 2,46 zł 
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     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. uzale Ŝnień – 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. 


