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XXX Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (18,9-14) 
 
„Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, Ŝe są sprawiedli-
wi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, Ŝeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryze-
usz stanął i tak w duszy się modlił: BoŜe, dziękuję Ci, Ŝe nie je-
stem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołoŜnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w 
tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: BoŜe, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam 
wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. KaŜdy bowiem, kto się wywyŜsza, będzie poni-
Ŝony, a kto się uniŜa, będzie wywyŜszony.” 
 

Ta Ewangelia – o faryzeuszu i celniku w świąty-
ni – bije chyba wszelkie rekordy duchowego oporu 
i sprzeciwu, wynikającego z naszych ludzkich 
nawyków w sposobie myślenia. Jesteśmy przyzwy-
czajeni do tego, Ŝe dobre czyny są najwaŜniejsze, 
Ŝe świadczą o wartości człowieka, Ŝe człowiek ma 
prawo do dumy ze swego szlachetnego Ŝycia i 
postępowania. Natomiast grzesznik, a przynajmniej 
jego grzechy, powinny być potępione i przykładnie 
ukarane.  

Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii następuje 
jakby odwrócenie wartości: to grzesznik znajduje 
uznanie u Boga, a porządny faryzeusz nie. Dołącza 
w ten sposób do grona gorliwych robotników w 
winnicy, do starszego brata syna marnotrawnego i 
wielu innych, którzy tak się starali, a jednak rację 
Bóg przyznał nie im, lecz tym gorszym. CzyŜby 
więc zło popłacało bardziej niŜ dobro? 

Na pewno nie! Zresztą w tej przypowieści Bóg 
wcale nie ocenia uczynków, lecz postawę na modli-
twie, czyli postawę wobec Boga. Co nagannego 
było w tej postawie w przypadku faryzeusza, a za 
co został wywyŜszony celnik? Właśnie to, gdzie i 
w czym kaŜdy z nich szukał racji i potwierdzenia 
swej wartości, w czym pokładał nadzieję. 

Faryzeusz widział ją w sobie samym, w swoim 
nienagannym postępowaniu. Właściwie Bóg był 
mu do zbawienia niepotrzebny, chyba Ŝe jako 

świadek jego doskonałości. Faryzeusz polegał na 
własnych zasługach, a nie na Bogu. 

Co innego celnik. On nie Ŝywił Ŝadnych złudzeń 
odnośnie swojej sytuacji. Na pewno wiedział, Ŝe 
była ona naganna i Ŝe na sprawiedliwym sądzie 
BoŜym nie ma Ŝadnych szans. Dlatego teŜ nie li-
czył na sprawiedliwość, lecz wolał uciec się do 
miłosierdzia. Celnik wiedział, Ŝe między nim, a 
Bogiem zawsze będzie istniała nieprzebyta prze-
paść, nieskończony dystans, którego sam nigdy nie 
pokona. Skoro on nie moŜe dostać się do Boga, 
wobec tego niech Bóg sam weźmie go do siebie. I 
całą swoją uwagę i siły skupił na tej właśnie proś-
bie: bądź litościw mnie grzesznemu! 

A Bóg lubi takie prośby, jeśli wyrastają z posta-
wy autentyzmu, pokory i zaufania. I wcale nie musi 
to oznaczać, Ŝe teraz wolno juŜ sobie spokojnie 
grzeszyć, byle tylko co jakiś czas pokornie okazać 
skruchę. Chodzi o to, Ŝeby wiedzieć, w czym mo-
Ŝemy upatrywać szansę zbawienia: w sobie, czy w 
Bogu. Do zbawienia nie wystarczy być tylko do-
brym, choćby i najlepszym, człowiekiem. Kto ufa i 
stawia na siebie, otrzyma to, na co go stać, a wie-
my, Ŝe w skali wieczności jest to niewiele. Kto 
postawi na Boga, moŜe być pewien Jego miłosier-
dzia i dlatego powinien czuć się zobowiązany do 
przemiany swego Ŝycia, aby okazać wdzięczność i 
szacunek miłosiernemu Bogu. 

Ks. MP 
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Poniedziałek – 28 października 2013 – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Łk 6, 12-19 
   630   Za † Łucję Panic 
   700   Za † męŜa Mariana Fajgera oraz †† rodziców z obu stron i wszystkich †† z pokrewieństwa 
 1800 1. Za † Sylwię Głaszczyk, jej synka Antosia w 15. rocznicę śmierci i ciocię Janinę 
   2. Za † męŜa Kazimierza Hytroś w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i wszystkich †† z rodzin 

Kuźma i Hytroś 
   3. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę, mamę i babcię Barbarę Wojacką w 70. rocznicę urodzin o 

dar Ŝycia wiecznego dla niej i dla †† z rodzin Kubiec i Wojackich  
                NaboŜeństwo róŜańcowe 
Wtorek – 29 października 2013        Łk 13,18-21 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Antoniego, siostrę Joannę, Ryszarda, szwa-

gra Alojzego, Alfonsa, Ŝonę Joannę, dziadków z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu 
cierpiące 

   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für †† Eltern Maria und Paul Barjer, †† Bru-
der Herbert und Georg sowie für alle verstorbenen Verwandten 

   900   W intencji Alfredy Kaleta z okazji 70. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w 
rodzinie oraz za †† rodziców z obu stron 

    1800   Za † mamę Genowefę w 2. rocznicę śmierci, †† ojca Jana, brata Jerzego, †† z rodziny Wol-
skich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące    NaboŜeństwo róŜańcowe 

Środa – 30 października 2013        Łk 13,22-30 
   630   Za † Emilię Jurytko, †† męŜa, syna, wnuków i pokrewieństwo Jurytko, Czepelka oraz za dusze 

w czyśćcu cierpiące 
   700   intencja wolna 
 1800 1. Za † Władysława i Jana Furtak oraz za †† z rodziny Kumka 
   2. Za † męŜa Grzegorza Sochę w 1. rocznicę śmierci  NaboŜeństwo róŜańcowe 
Czwartek – 31 października 2013       Łk 13,31-35 
   630   Za †† rodziców ElŜbietę i Henryka Lizak, siostrę Małgorzatę i męŜa Gerarda, dwóch braci 

Edmunda i Henryka Lizak, teściów Karola i dwie Ŝony Paulinę i Annę Kribus oraz za dusze 
opuszczone 

   700   Do BoŜego Miłosierdzia za †† rodziców Marię i Antoniego, siostrę Jadwigę, szwagra Włady-
sława i Stanisława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Leszka Sikorę w 1. rocznicę śmierci, za † Er-

nesta Wuttke  (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Ŝonę Emilię Wasiuk, za † mę-
Ŝa i ojca Erwina Paducha (w 30. dzień), za † Jana Serafina w 6. rocznicę śmierci, za † Jana 
Potaczka (od szwagierki Anny), za † syna Romana w 13. rocznicę śmierci i wszystkich †† z 
rodziny, za †† rodziców Karolin ę i Pawła, siostry Genowefę i Janinę, Mariana, Edwarda, 
Henryka, Stanisława, Edmunda, Janusza oraz za wszystkich †† z rodziny Kępków, za † Helenę 
Danielską (w 30. dzień), za † ojca Zbigniewa Węgrzynowskiego (w 30. dzień), za †† rodzi-
ców Barabasz, Gemander, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Bar-
barę Ploszkę (w 30. dzień), za † Mieczysława Ziębę (w 30. dzień), za † Krystynę Sochę (w 30. 
dzień, od mieszkańców z ulicy Słowackiego 81), za † syna Roberta Liszkę oraz za †† rodzi-
ców z obu stron, za † Jana Skonecznego w 7. rocznicę śmierci, †† braci Zygmunta i Stanisła-
wa, za †† Irenę śmudę, brata Józefa Borkowskiego oraz rodziców Walerię i Franciszka Bor-
kowskich, za †† rodziców Franciszkę i Bronisława Zaczyk, braci Joachima i Zygmunta Za-
czyk, za †† Agnieszkę i Franciszka Lamczyk, córkę Irenę, Władysławę i Józefa Tobiasz, syna 
Stefana, Marię, Henryka, Eugeniusza Krakowczyk , Józefa Kocura, synów Henryka, Stefana i 
Mariana, za †† Romana Oślizło, Stanisława, Ferdynanda, siostrę Jadwigę, rodziców Włady-
sławę i Franciszka Sobków, Filipa Sevola, Józefa Niedojada, Ryszarda Przyszlowskiego, Na-
dię Pierzchała,  

   2. Za † męŜa Jana, †† rodziców, teściów i krewnych z rodziny NaboŜeństwo róŜańcowe 
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Piątek – 1 listopada 2013 – Wszystkich Świętych  Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Paskuda, † brata ks. Filipa Wolnika, †† rodziców i rodzeń-

stwo, wszystkich †† z rodzin Wolnik, Paskuda, Krzosok i Sztuka 
   830   Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   900   Za †† męŜa, rodziców z obu stron, siostry i braci 
 1030   Do Miłosierdzia BoŜego za †† synów Tomasza i Bartosza Nowakowskich, †† rodziców Marię 

i Jana Rychlik, Wandę i Aleksandra Nowakowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 1200   Za † ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa, ciocię Annę oraz bratową Krystynę 
 1500   Na cmentarzu Jeruzalem nieszpory i procesja 
 1715   RóŜaniec za zmarłych zalecanych 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1900   Na cmentarzu Jeruzalem modlitwa dla młodzieŜy (wspólne wyjście spod kościoła) 
Sobota – 2 listopada 2013 – Wszystkich Wiernych Zmarłych         Mdr 3,1-6.9; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego i Serca Pana Jezusa za † syna Piotra Czogałę w 8. rocznicę śmierci 

oraz za całe †† pokrewieństwo Czogała, Wranik, śurek, Kuśka, Szatara i dusze w czyśćcu cier-
piące o Ŝycie wieczne 

   730   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1500   Na cmentarzu Jeruzalem Msza św. za zmarłych zalecanych 
   2. Za † Jana Potaczka 
 1715   RóŜaniec za zmarłych zalecanych 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† z rodzin Tinz i Kocur 
   2. Za †† rodziców Anielę i Józefa Durlak, brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny  
 1900   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
XXXI Niedziela zwykła – 3 listopada 2013  Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10 

ROZPOCZĘCIE WIZYTACJI KANONICZNEJ – KS. BISKUP ORDYNARIUSZ ANDRZEJ CZAJA  
   700 1. Za † męŜa Józefa Lecha 
   2. Za †† zalecanych 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900 1. Msza Święta Pontyfikalna pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza w inten-

cji Parafian 
   2. Za †† brata Romana Szurka w 22. rocznicę śmierci, mamę Bronisławę w 18. rocznicę śmierci, 

za † ojca Józefa Szurka i †† dziadków z obu stron 
 1030   Do Miłosierdzia BoŜego za † Ewę RóŜycką 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Zuzanna Magdalena Łapińska, 

Lena Rosalia Krzy Ŝek 
 1600   NaboŜeństwo i spotkanie z ks. Biskupem dla rodziców dzieci przygotowujących się do Komu-

nii Świętej oraz rodziców kandydatów do bierzmowania (w kościele) 
 1600   NaboŜeństwo i spotkanie z ks. Biskupem dla kandydatów do bierzmowania (w kaplicy pod 

kościołem) 
 1700   W domu katechetycznym spotkanie z ks. Biskupem dla Rady Parafialnej i wszystkich współ-

pracowników  
 1715   RóŜaniec za zmarłych zalecanych 
 1800   Za †† męŜa Gustawa, siostrę Ludwikę, męŜa Mieczysława, syna Jana, rodziców Katarzynę i 

Michała, Katarzynę i Antoniego, Rozalię, Marię, Helenę, †† z rodziny Wranik 
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych zalecanych 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie. W sposób szczegól-

ny zapraszamy tych, którzy w tym miesiącu nie zdołali jeszcze być na róŜańcu. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• W sobotę, 2 listopada o 1900 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.  
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Ten dzień uświadamia nam powszechne po-

wołanie wszystkich do świętości oraz wiarę w to, Ŝe wielu wiernych juŜ osiągnęło ten stan. Msze 
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Święte jak w kaŜdą niedzielę, a ponadto o 830 litania do NSPJ, o 1500 na cmentarzu nieszpory i proce-
sja, w kościele o 1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych. 

• MłodzieŜ zapraszamy do wspólnej modlitwy na cmentarzu Jeruzalem w piątek o godz. 1900 
(wspólne wyjście spod kościoła). 

• Wszystkich zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych w 
kolejne dni przed Msza Świętą wieczorną. W czwartek o 1630 spowiedź dla dzieci.  

• W sobotę dzień modlitwy za wiernych zmarłych. Kościół pamięta o wszystkich zmarłych, którzy 
jeszcze nie osiągnęli chwały nieba. PoniewaŜ Kościół pamięta o wszystkich, dlatego niesłuszne jest 
sformułowanie „dusze opuszczone” odnośnie zmarłych.  

• W dzień zaduszny Msze Święte o 630, 730 oraz na cmentarzu o 1500 (!). Tego dnia o 1715 RóŜaniec za 
zmarłych i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej. 

• W kolejne dni listopada odprawiane będą Msze Święte za zmarłych zalecanych i RóŜaniec. Wypomin-
ki moŜna składać w zakrystii. Prosimy o czytelne pisanie nazwisk. Kartki wyłoŜone są w przedsionku 
kościoła i drukowane w gazetce. 

• W dniach od 1 do 8 listopada pod zwykłymi warunkami moŜna uzyskać raz dziennie odpust zupełny 
za zmarłych. 

• W sobotę po Mszy o 1730 zmiana tajemnic róŜańcowych. Tego dnia nie będzie odwiedzin chorych. 
Z Komunią Świętą udamy się w kolejną sobotę – 9 listopada. Prosimy uprzedzić chorych. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-
chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 

• W przyszłą niedzielę, od naszej parafii rozpoczyna się tzw. Wizytacja Kanoniczna księdza biskupa 
Ordynariusza. Obecność księdza Biskupa jest poprzedzona przedstawicielami Kurii Diecezjalnej od-
powiedzialnymi za sprawy duszpasterskie, katechetyczne, ekonomiczne i gospodarcze. Wizytacja od-
bywa się raz na 6 lat i jest okazją do szczególnej obecności Biskupa, odmiennej od innych, zwykłych 
posług np. przy okazji bierzmowania. Obecność Biskupa ma nam uświadomić naturę Kościoła, który 
jest zbudowany na fundamencie Apostołów. Biskupi są ich następcami i dlatego mają urząd pasterski 
w Kościele. Diecezja jest „kościołem lokalnym”. Pozostali księŜa mają być jedynie współpracowni-
kami Biskupa. Wizytacja ma więc budować naszą świadomość kościoła, natomiast Biskupowi pozwa-
la na zapoznanie się z diecezją. Stąd, jeśli to tylko moŜliwe, zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą 
Pontyfikalną w przyszłą niedzielę na godz. 900. Po południu (o godz. 1600) odbędą się spotkania dla 
kandydatów do bierzmowania, dla rodziców tych kandydatów oraz dla rodziców dzieci przygo-
towujących się do spowiedzi i Komunii Świętej. O godz. 1700 odbędzie się spotkanie dla Rady Para-
fialnej oraz wszystkich osób pracujących, posługujących w parafii i zaangaŜowanych w róŜne 
dzieła przyparafialne. 

Ciąg dalszy wizytacji (spotkanie dla chorych i starszych parafian, dla grup modlitewnych i forma-
cyjnych) odbędzie się we wtorek. 

• NajbliŜsze czuwanie dla młodzieŜy odbędzie się w sobotę 9 listopada w par. św. Mikołaja. 
• Przypominamy, Ŝe od 9 listopada rozpocznie się cykl spotkań przygotowujących osoby dorosłe do 

bierzmowania. Spotkania będą się odbywały w kolejne soboty o godz. 1900 w domu katechetycznym. 
Nie są wymagane zapisy. Samo bierzmowanie odbędzie się w Opolu 15 grudnia. 

• W miniona niedzielę odbyło się liczenie wiernych. W niedzielnej Mszy Świętej uczestniczyło w naszej 
parafii 2750 osób, co daje niecałe 26% osób figurujących w kartotece, a więc związanych z parafia. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem. Mi-
nistranci rozprowadzają przygotowane przez siebie kalendarze na przyszły rok. Dochód ze sprzedaŜy 
na LSO. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Emilia Garbas, lat 90, zam. na ul. Łąkowej 1 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 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. 


