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XXXII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (12,38-44)
„Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: StrzeŜcie się uczonych w
Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają
długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła teŜ jedna
uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniąŜki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do
nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.”
Chyba kaŜdy z nas czasami lubi się pokazać.
Czasem, chyba w kaŜdym sercu, rodzi się pragnienie dostrzeŜeni i docenienia. Chyba kaŜdy chce być
chwalonym i wyróŜnianym. Jednak czy zawsze
czujemy się z tym dobrze? Skąd ten czasami pojawiający się niepokój…? MoŜe dlatego, Ŝe szukamy
dostrzeŜenia tam gdzie nie trzeba…
Dzisiaj wraz z Apostołami stajemy przed świątynna skarboną i jesteśmy świadkami wielkiejmalej ofiary, niesamowicie dzielnej kobiety. Była
wdową i do tego jeszcze bardzo ubogą. Wielkość
tej kobiety wynikała z wielkiej ufności Bogu.
Wszystko co miała, oddala Bogu.
Co ten gest oznacza? To, Ŝe kaŜdą dziedzinę
swojego Ŝycia oddała Panu, nie zostawiła sobie nic
by mieć na własną wyłączność. Doznając największego upokorzenia nadzieję złoŜyła w ręce Boga.
Postawa owej kobiety była zupełnie inna niŜ
uczonych w Piśmie, którzy oddawali Bogu wszystko, ale na pokaz. Pokładali nadzieję w człowieku,
nie w Bogu. Oni juŜ swoja nagrodę odebrali na
ziemi. Dlatego tak trudno im było przyjąć Pana
Jezusa.
Warto się zatem przyjrzeć swojemu Ŝyciu: ile

jest w nim pozoranctwa i fałszu. Jak często praktykuję na pokaz? Dlaczego tak trudno mi złoŜyć
wszystko w ręce Pana Jezusa? MoŜe dlatego, Ŝe za
mało Mu ufamy. Mam często wraŜenie, Ŝe w swoim Ŝyciu stosujemy stara maksymę: „jeŜeli umiesz
liczyć, to licz na siebie”. Z czego ta postawa wynika? MoŜe liczymy na szybkie wyniki, odpowiedź
chcemy znać juŜ?
MoŜe warto jednak czasem zwolnić? Zatrzymać się na chwilę i zastanowić, co tak właściwie
juŜ osiągnąłem i czy naprawdę jestem szczęśliwy?
MoŜe czas najwyŜszy za dzisiejsza wdową stanąć
przed Bogiem i oddać mu to wszystko, co posiadam, „całe utrzymanie swoje”. Pan Jezus pragnie to
ubogacać, poniewaŜ wtedy moŜemy ubogacać i
siebie i swoje Ŝycie. MoŜe zatem warto z całego
serca zawołać:
Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoje musi
być. Chcę Cię Jezu kochać zawsze w obecności
Twojej Ŝyć. Proszę Cię Jezu, tak dotknij me serce
wolę, zmysły i pragnienia, by poddały się twemu
królowaniu. Dotknij mnie Panie i przemieniaj,
który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
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Poniedziałek – 12 listopada 2012 – św. Jozafata, biskupa i męczennika
Łk 17,1-6
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Alojzego, synową Jolantę, rodziców Jadwigę i Antoniego,
wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Leona Musioła, syna Waldemara, rodziców z obu stron,
700
†† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † matkę Marię Kuka w 5. rocznicę śmierci i † ojca Mikołaja
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Zofię Prędkiewicz (od siostrzenicy Lucyny z rodziną)
Wtorek – 13 listopada 2012 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
Łk 17,7-10
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Zbigniewa, teściów Michalinę i Piotra Buniak, szwagrów
Edwarda i Mariana Buniak
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Gertrud Skroch
Za †† brata Wojciecha, rodziców Helenę i Czesława oraz za †† z rodziny z obu stron
900
1800
Za † ojca Augustyna Jastrzębskiego w I rocznicę śmierci, †† dziadków i wszystkich †† z pokrewieństwa
Środa – 14 listopada 2012 – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
Łk 17,11-19
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla wszystkich z rodziny Kozimenków, Korpaczewskich, Ilewiczów
700
Za †† rodziców Jana i RóŜę, braci i synową
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Klaudii z okazji 18. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym Ŝyciu
2. Za † Otylię Szymiczek oraz za †† z rodziny
Czwartek – 15 listopada 2012
Łk 17,20-25
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców i teściów Pawła i Annę oraz Jana i Annę, braci Gintra
i Augusta oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za wszystkich †† z rodziny Daniel, ks. Alojzego Jurczyka i dusze w czyśćcu cierpiące
Szkolna: Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
1630
o dalsze zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i opiekę dla Mateusza w 12. rocznicę urodzin
1730
Modlitwa RóŜańcowa Rodziny Radia Maryja
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† Edeltraudę i Jana Donat, za † Ryszarda Czerwo1800
niaka (w 30. dzień), za † ojca Stanisława Ziębę, za †† Urszulę i Alfreda Rajskich, syna Jerzego, Jadwigę Cisz, †† rodziców, Marię Salzborn, Anastazję Henkelman i Krystynę Muchę, za †
Mariana Janczy (w 30. dzień), †† rodziców Alicję i Mariana, Cecylię i Zygmunta, za †† Halinę
i Grzegorza Mielczarek, za † Beatę Pierchałę (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Pomnikowej
20), za † Stefanię Wojtaszek oraz za † męŜa Józefa Czebotara, za † Łucję Zimny (w 30.
dzień), do Miłosierdzia BoŜego za † Franciszka Wilguckiego (w 30. dzień, od sąsiadów z ul.
Chełmońskiego 20)
Piątek – 16 listopada 2012 – Rocznica poświęcenia Katedry w Opolu
Mt 16,13-19
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla syna Roberta z okazji urodzin
900
Za †† Jana i Salomeę Czerwieckich w 17. rocznicę śmierci oraz za †† z pokrewieństwa
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny w 72. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o głęboką wiarę, miłość do Boga, zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Za † męŜa Karola Ćwiklińskiego w I rocznicę śmierci, †† rodziców i siostrę Marię
1900
Msza Święta młodzieŜowa
Sobota – 17 listopada 2012 – św. ElŜbiety Węgierskiej, zakonnicy
Łk 18,1-8
630
Za † męŜa Franciszka Micherdę w 13. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
700
Za † Henryka Peszke (od współlokatorów z ulicy Chełmońskiego 26)
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Genowefę i Eryka Esik, †† dziadków Małgorzatę, Maksymiliana i Gertrudę Esik
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Gerarda, matkę Franciszkę, ojca Józefa, Karola Pieczkę, Ŝonę
Franciszkę, syna Leona i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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XXXIII Niedziela zwykła – 18 listopada 2012
Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisławy z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Za †† brata Romana w 21. rocznicę śmierci, matkę Bronisławę w 17. rocznicę śmierci, ojca
Józefa Szurka i dziadków z obu stron
Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę ślubu Anny i Aleksandra z podziękowaniem za otrzyma1030
ne łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę takŜe dla dzieci, wnuków i prawnuków i dla całej rodziny
oraz za †† rodziców i krewnych z obu stron
1200 1. Za †† rodziców Felicję i Karola Grąziowskich w rocznicę śmierci
2. O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Bronisława oraz dla rodzin: Kozickich, Frontczaków,
Antonowiczów, Danieli, Mrosków
W kościele Farnym Msza Święta w intencji KS. Bpa Józefa Gawliny w 120 rocznicę urodzin
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Dziękczynna w intencji Zofii i Jerzego z okazji 35. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: w intencji kandydatów do bierzmowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dzisiaj gościmy w naszej parafii O. Mariusza Woźniaka, Dominikanina pracującego na Ukrainie.
Spotkanie Bractwa Kresowego oraz wszystkich zainteresowanych dzisiaj o 1600 w domu katechetycznym.
Zapraszamy takŜe dzisiaj na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
We wtorek w kaplicy pod kościołem po wieczornej Mszy Świętej spotkanie i wykład O. Mariusza
Woźniaka „Bóg – Honor – Ojczyzna w nauczaniu ks. Piotra Skargi”. Zapraszamy do udziału.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie spotkań w salkach dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii Świętej. Zapraszamy na Mszę szkolną.
W czwartek po wieczornej Mszy spotkanie Rodziny Radia Maryja. O 1730 Modlitwa RóŜańcowa.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Przypominamy takŜe o ostatnich juŜ moŜliwościach zapisów na wyjazd do Rzymu na Europejskie
Spotkanie Młodych na przełomie roku.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
RównieŜ w przyszłą niedzielę w kościele na Rynku o godz. 1200 będzie odprawiona Msza Święta z
okazji 120 rocznicy urodzin ks. Abp Józefa Gawliny pochodzącego ze Strzybnika, wybitnego duszpasterza i biskupa polowego Wojska Polskiego.
Przypominamy, Ŝe od 19 listopada odbędą się kolejne nauki przedmałŜeńskie w naszej parafii. Nie są
wymagane wcześniejsze zapisy. W przyszłym roku (od stycznia) planujemy równieŜ kolejną formę
przygotowań w małych grupach przez 10 tygodni. Ta forma będzie miała charakter między innymi
warsztatowy i jest zaadresowana dla tych, którzy pragną lepiej się przygotować do małŜeństwa.
W 3 niedzielę Adwentu w Opolu udzielany będzie sakrament bierzmowania dla dorosłych. Organizujemy dekanalne przygotowanie dla osób, które pragną przyjąć ten sakrament. Spotkania będą się odbywały w soboty o 1900 przy naszym kościele. Prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenia.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Przed kościołem okazja do złoŜenia
ofiar na rzecz wydawnictwa prowadzonego przez Ojców Dominikanów na Ukrainie.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Piotr Dołęga, lat 75, zam. na ul. Słowackiego 38
 Jerzy Smiały, lat 66, zam. na ul. Opawskiej 64
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Odpusty na Rok Wiary
1. Wskazania Penitencjarii Apostolskiej
Na Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r. i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r., papieŜ
udzielił odpustu zupełnego. Wierni będą mogli go
uzyskać, takŜe dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Informuje o tym odnośny
dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 września. W ciągu całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny, ilekroć wezmą udział
w przynajmniej trzech momentach misji świętych albo w trzech wykładach o dokumentach
Soboru Watykańskiego II czy Katechizmie Kościoła Katolickiego. Inną okazją do otrzymania
takiego odpustu będzie udanie się w pielgrzymce
do którejś z bazylik papieskich, katakumb
chrześcijańskich albo do katedry czy miejsca
sakralnego specjalnie wyznaczonego przez tamtejszego biskupa na Rok Wiary. NaleŜy tam wziąć
udział w naboŜeństwie czy przynajmniej zatrzymać
się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną
Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi
oraz do świętych apostołów czy patronów danego
miejsca.
Ponadto w dniach specjalnie wyznaczonych
przez ordynariusza miejscowego na Rok Wiary
moŜna otrzymać odpust w jakimkolwiek miejscu
sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego naleŜy dodać wyznanie wiary. Wreszcie okazją do uzyskania odpustu
zupełnego w Roku Wiary moŜe teŜ być nawiedzenie miejsca własnego chrztu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
2. Wskazania Biskupa Opolskiego
Odpust w Roku Wiary moŜe uzyskać wierny, które
weźmie udział w pielgrzymce do wyznaczonych w
diecezji kościołów i naboŜeństwie lub zatrzymaniu się
przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną
Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi
oraz do świętych apostołów i patronów tego kościoła.
Odpust w Roku Wiary w naszej diecezji moŜna
uzyskać w kościele katedralnym pw. PodwyŜszenia

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

KrzyŜa świętego w Opolu oraz w następujących
kościołach:
— kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu;
— bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św.
Agnieszki w Nysie;
— bazylika pw. św. Anny na Górze Świętej Anny;
— kaplica w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu
Śląskim;
— kościół pw. Matki BoŜej w Raciborzu;
— kościół pw. BoŜego Ciała w Oleśnie;
— kościół pw. Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych w Kluczborku;
— kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi śląskiej
w Kędzierzynie-Koźlu;
— kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Głubczycach;
— kościół pw. BoŜego Ciała w Strzelcach Opolskich;
— kościół pw. św. Franciszka w Głogówku;
— kościół pw. św. Józefa w Prudniku-Lesie.
Ponadto odpust na Rok Wiary moŜna otrzymać w
jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w
Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego
naleŜy dodać wyznanie wiary w następujących
dniach:
— 14 listopada (wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert);
— 16 listopada (rocznica poświęcenia katedry
opolskiej);
— 11 lutego (światowy Dzień Chorego);
— 1 maja (wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika);
— 21 czerwca (święto NMP Opolskiej);
— 28 czerwca (rocznica ustanowienia diecezji
opolskiej);
— 20 lipca (wspomnienie bł. Czesława);
— 26 lipca (uroczystość św. Anny);
— 17 sierpnia (uroczystość św. Jacka);
— 26 sierpnia (uroczystość NMP Częstochowskiej);
— 1 września (wspomnienie bł. Bronisławy);
— 16 października (uroczystość św. Jadwigi Śląskiej).

–

www.nspjraciborz.pl
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. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 – 1800;
środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

