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XXVIII Niedziela zwykła 
Z Księgi proroka Ezechiela (34,11-12.15-17) 
 
Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich 
owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu 
swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych 
owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze 
wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i 
mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał 
na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, 
zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą 
umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł 
sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto 
Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły 
 

Dzisiaj Pan w swoim Słowie przychodzi 
do nas z wyciągniętą do kaŜdego z nas dłonią, 
nazywając siebie Pasterzem. Jest to obraz 
często uŜywany na kartach Pisma Świętego 
ukazujący troskę Boga o człowieka. Tekst ten 
mówi nam o wielkiej miłości, jaką Bóg darzy 
kaŜdego z nas. Warta uwagi jest delikatna 
aluzja Ezechiela do Księgi Rodzaju: „Gdy zaś 
męŜczyzna i jego Ŝona usłyszeli kroki Pana 
Boga przechadzającego się po ogrodzie w 
porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem 
Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał 
na męŜczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?” 
(Rdz 3,8-9). Aluzja ta ukazuje jak drogi jest 
Bogu człowiek. 

Dalsza cześć tekstu tylko utwierdza nas w 
tym przekonaniu, Ŝe Bóg troszczy się o kaŜdego 
z nas i Ŝe do kaŜdego podchodzi indywidualnie. 
Świadczy to teŜ o tym, Ŝe Bóg doskonale zna 
nasze moŜliwości i wie, na co moŜe sobie po-
zwolić. Bóg jest w stanie „dopasować” się do 
nas, abyśmy tylko dali się poprowadzić. W 
doskonały sposób ukazuje to św. Paweł, gdy w 
Liście do Filipian stwierdza, Ŝe Jezus „uniŜył 
samego siebie, przyjąwszy postaci sługi” (Flp 
2,7-8).  

 
Bóg przyjąwszy taką postawę czeka jedynie na 

naszą odpowiedź. Mając zatem to wszystko na 
uwadze warto sobie postawić pytanie: czy pozwa-
lam Jezusowi kierować swoim Ŝyciem? Dalej, Kim 
jest dla mnie Jezus?  

Owe pytania powinny być fundamentalne dla 
kaŜdego z nas, poniewaŜ odpowiadając na nie mam 
moŜliwość zauwaŜenia, Ŝe nie ma rzeczy nie moŜ-
liwych do zrobienia. Modlimy się przecieŜ kaŜdego 
dnia: „nie wódź nas na pokuszenienie” czyli prosi-
my Pana, aby pomagał nam trwać w dobrym. Mając 
to właśnie na myśli św. Paweł woła: „wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Taka 
postawa wymaga codziennego wyboru Chrystusa, 
Boga na mojego Pana, Króla i Zbawiciela. Wybór 
ten wiąŜe się z konkretnym działaniem tzn. wsłu-
chiwaniem się w głos Pasterza, które mam miejsce 
w codziennej modlitwie, Eucharystii niedzielnej czy 
lekturze Pisma Świętego. O to trwanie trzeba nam 
nieustannie prosić:  

PrzymnóŜ mi Panie wiary. Dodaj mi sił, abym 
potrafił trwać przy Tobie jak owca przy swoim 
Pasterzu. Naucz mnie ścieŜek twoich ustaw twych, 
bym potrafił trwać przy Tobie teraz i na wieki wie-
ków Amen. 
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Poniedziałek – 21 listopada 2011 – Ofiarowanie NMP    Łk 21,1-4 
   630     Za †† męŜa Mariana Kapuściaka, syna Jarosława, brata Władysława i wszystkich †† z 

pokrewieństwa 
   700   Za † Andrzeja Zatylnego 
 1800 1. Za † ks. Mitrata Krzysztofa Stanieckiego w 77. rocznicę urodzin o dar Ŝycia wiecznego 
   2. Za †† Ŝonę Apolonię, syna Tomasza i synową Krystynę Konopnicką i †† z rodziny 
   3. Za †† Józefa Postolaka, Franciszka Kucię i za †† z rodziny 
Wtorek – 22 listopada 2011 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy   Łk 21,5-11 
   630     Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Krzysztofa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i zdrowie 
   700   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
   800   W języku niemieckim: Za † Annę Solich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji zespołów śpiewaczych naszej parafii 
   2. W intencji ks. Wojciecha w dniu urodzin o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej 

(Msza św. ofiarowana od RóŜ RóŜańcowych) 
             3. Dziękczynna w intencji GraŜyny i Kazimierza Dziedzic z okazji 25. rocznicy ślubu z proś-

bą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
Środa – 23 listopada 2011        Łk 21,12-19 
   630     Za † Leokadię Lipińską w 4. r. śmierci, jej †† rodziców Antoninę i Józefa i męŜa Jana 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana i Genowefy z okazji 35. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 
wspólnego Ŝycia 

 1800 1. Za † ojca Józefa 
   2. Za †† dziadków Helenę i Ludwika Cieślik, Hildegardę i Franciszka Ziętek oraz †† Antoni-

nę Wałach, Annę i Emila Pochcioł 
Czwartek – 24 listopada 2011 – św. męcz. Andrzeja Dung-Lac, kapł. i Tow.  Łk 21,20-28 
   630     Za †† rodziców Bronisławę i Alfreda oraz dziadków z obu stron 
   700   Za †† rodziców Karolinę i Macieja, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Za †† córkę Barbarę Gzel w rocznicę urodzin, męŜa Józefa, rodziców z obu stron i †† z 

rodziny 
   2. Za †† rodziców Jana i Marię, siostrę Danutę, dziadków z obu stron, wujka Antoniego, 

ciocię Agnieszkę, Bronisławę i Janinę oraz ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka i dusze w 
czyśćcu cierpiące 

Piątek – 25 listopada 2011        Łk 21,29-33 
   630     Za †† rodziców Annę i Stanisława Piotrowskich, Helenę i Rudolfa Kaletka, brata Maksy-

miliana i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą pomoc, 

zdrowie, BoŜe błogosławieństwo dla rodziny Trompeta 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Gerharda i Adelę Gogolin, †† dziadków Gogolin i 

Kuffka, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Jerzego Loske w 8. rocznicę śmierci i za †† z rodzin Loske, Hanka i Malinowskich 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 26 listopada 2011        Łk 21,34-36 
   630     Za †† rodziców Annę i Helmuta Hauffe, Annę i Henryka Drabik, Zelmę i Mieczysława 

śycińskich oraz †† z rodzin z obu stron 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe 

błogosławieństwo dla Anny z okazji 65. rocznicy urodzin i dla całej rodziny 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800 1.  Za † Iwonę Kawalec w 6. rocznicę śmierci, za † ojca Zbigniewa Skibę 
   2. Za † Ŝonę Eugenię Niklewicz w 3. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
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      Czuwanie dla dorosłych (konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi) 
I Niedziela adwentu – 27 listopada 2011    Iz 63,16-17.19;64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37 
   700    Za † Antoniego Procka w 5. rocznicę śmierci 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Ku czci św. Katarzyny w intencji pracuj ących, emerytowanych i wszystkich zmarłych 

kolejarzy 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Anna Zofia Kowalczyk, Zofia Frydryszek oraz w intencji 

Anny Magdzińskiej w 2. rocznicę urodzin 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dary Du-

cha Świętego dla Teresy z okazji 18. rocznicy urodzin 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do BoŜej Opatrzności w intencji Anieli w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przygotowanie do czasu Adwentu 
• Dzisiaj ostatnia niedziela roku kościelnego. Niech to będzie dla nas okazją do podsumowania tego 

czasu. Czy był naleŜycie wykorzystany? Czy przybliŜyliśmy się do Boga? Przy końcu czasów 
Chrystus jawi się jako Król. Czy wzrosłą w nas postawa słuŜby Chrystusowi?  

• Zapraszamy dziś na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 
na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• Zapraszamy w poniedziałek na wieczorną Mszę Świętą w intencji sp. Mitrata ks. Krzysztofa 

Stanieckiego, wykładowcy Seminarium, duszpasterza Ormian, którą odprawi ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski. Po Mszy Świętej Klub Frondy zaprasza na spotkanie połączone z promocją ksiąŜ-
ki „Nie zapomnij o Kresach”. 

• W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedślubne. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy. 
• We wtorek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Zapraszamy 

wszystkich, do udziału we Mszy Świętej, a takŜe do zaangaŜowanego śpiewu w czasie liturgii. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.  
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Spowiedź dla dzieci przed Adwentem w czwartek o 1630. W tym tygodniu będą spotkania dla 

dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzo-

wej. Dziś mija termin zapisów na organizowany przez wspólnotę z Taize wyjazd na Europejskie 
spotkanie Młodych na przełomie roku w Berlinie. 

• 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. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 800 Msza Święta w intencji kolejarzy , natomiast o 1030 Msza Święta 

w intencji rocznych dzieci. 
• W ostatnią sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej czu-

wanie dla dorosłych na rozpoczęcie Adwentu. Po Mszy kon-
ferencja, Adoracja i okazja do spowiedzi. Zapraszamy do licz-
nego udziału. 

• W przyszłą niedzielę, którą rozpoczyna juŜ czas Adwentu, w 
klasztorze Annuntiata czuwanie dla kobiet. Rozpoczęcie o 
900. 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś o YouCat 
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• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem oka-
zja do wsparcia dalszych remontów. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Szczególnie 
dziękujemy za pomoc chrześcijanom w Sudanie. Na rzecz fundacji Kościół w Potrzebie przekaza-
no kwotę 1300 zł. 

 

W minionym tygodniu odszedł do Pana: 
� Stanisław Nowak, lat 65  

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Pielgrzymkowe plany na 2012 
 

Lwów i okolice 
 

Termin: 10-13 maja 2012 
Program: 
1 dzień: (czwartek): msza św. na rozpoczęcie 
pielgrzymki w kościele NSPJ, przejazd do 
Lwowa, obiadokolacja, nocleg w seminarium. 
 

2 dzień: (piątek) śniadanie, Lwów: Wysoki 
Zamek, Opera, Muzeum Historyczne, Cmen-
tarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwow-
skich, obiadokolacja, nocleg w seminarium. 
 

3 dzień: (sobota) śniadanie, Lwów: Rynek, 
Ratusz, Katedra Polska z kopią Cudownego 
Wizerunku Matki Boskiej Łaskawej, Kościół 
Dominikanów, Katedra Ormiańska, nocny 
przejazd do Polski. 
 

4 dzień: (niedziela) powrót w godzinach ran-
nych. 
 

Koszt: 450 zł (zaliczka 200 zł), dodatkowo 
płatne wstępy i przewodnik ok. 10 euro. 

 

Rzym, San Giovanni 
 

Termin: 11-15 czerwca 2012 
Program: 
1 dzień: (poniedziałek) Przelot na trasie Ka-
towice-Rzym. Przejazd do Monte S. Angelo: 
Sanktuarium św. Michała Archanioła, San 
Giovanni Rotondo: miejsca związane z Ŝyciem 
św. Ojca Pio, Zakwaterowanie w hotelu, obia-
dokolacja i nocleg. 
 

2 i 3 dzień: (wtorek) Rzym – zwiedzanie 
(nocleg w centrum Rzymu) 
 

3 dzień (środa) Rzym, Audiencja generalna u 
Ojca Świętego. Bazylika św. Piotra, grób bł. 
Jana Pawła II 
 

4 dzień: (czwartek) Rzym, cd. zwiedzania 
miasta 
  
5 dzień (piątek) przelot Rzym – Katowice 
 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ.Raciborz@gmail.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. 


