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Uroczystość Wszystkich Świętych
Ewangelia według św. Mateusza (5,1-12)
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naleŜy
królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami BoŜymi. Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich naleŜy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.”
Z Adhortacji bł. Jana Pawła II O powołaniu świeckich w Kościele
Sobór Watykański II wypowiedział się w sposób niezwykle jasny na temat powszechnego powołania do świętości. (...) Powołanie do świętości nie
jest zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła. Albowiem Kościół jest wybraną winnicą, dzięki której pędy Ŝyją i
wzrastają karmione świętą i uświęcającą limfą samego Chrystusa; jest mistycznym ciałem, a jego
członki mają udział w świętości Głowy, którą jest
Chrystus; jest umiłowaną Oblubienicą Jezusa, za
którą On wydał samego siebie, aby ją uświęcić.
Duch, który uświęcił ludzką naturę Jezusa w dziewiczym łonie Maryi, jest tym samym Duchem, który
mieszka i działa w Kościele, przekazując mu świętość Syna BoŜego, który stał się człowiekiem.
Dziś wszyscy chrześcijanie powinni jak najpilniej podjąć drogę ewangelicznej odnowy w wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie Apostoła do tego,
„aby w całym postępowaniu stali się świętymi”.
(…). W ciągu całej historii Kościoła, w okolicznościach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze
źródłem i początkiem odnowy. Dlatego dziś pilnie
potrzebujemy świętych, o których trzeba usilnie
błagać Boga”. Wszyscy wierni z tytułu swej przynaleŜności do Kościoła otrzymują powszechne powołanie do świętości i w nim współuczestniczą. Są nim

objęci na pełnych prawach i na równi ze wszystkimi
innymi członkami Kościoła takŜe świeccy: „wszyscy
chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni Ŝycia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości”; „wszyscy więc chrześcijanie zachęcani są i zobowiązani do osiągania świętości i
doskonałości własnego stanu”.
Powołanie do świętości wyrasta z Chrztu i odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza w
Eucharystii. Chrześcijanie, przyobleczeni w Jezusa
Chrystusa i napojeni Jego Duchem, są „święci”, a
więc są upowaŜnieni i zobowiązani do tego, by świętość swojego być okazywali w świętości wszystkich
swoich działań. Paweł apostoł stale upomina
wszystkich chrześcijan, aby Ŝyli tak, „jak przystoi
świętym”. śycie wedle Ducha, które wydaje owoc
uświęcenia, pobudza ochrzczonych i wymaga od
nich wszystkich razem i kaŜdego z osobna tego, by
naśladując Jezusa Chrystusa przyjęli Jego Błogosławieństwa, słuchali i rozwaŜali słowa BoŜe, świadomie i aktywnie uczestniczyli w liturgicznym i
sakramentalnym Ŝyciu Kościoła, pamiętali o osobistej, rodzinnej i wspólnotowej modlitwie, byli głodni
i spragnieni sprawiedliwości, praktykowali miłość
we wszystkich sytuacjach Ŝyciowych i by słuŜyli
braciom, zwłaszcza najmniejszym, ubogim i cierpiącym.
Christifideles Laici 16
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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. r. śmierci oraz za
całe †† pokrewieństwo Czogała, Wranik, śurek, Kuśka, Szatara i dusze w czyśćcu cierpiące
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
730
900
Za zmarłych zalecanych
1100
Msza Święta pogrzebowa za † Alfreda Manjurę
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
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
1600
NaboŜeństwo i spotkanie z ks. Biskupem dla rodziców dzieci przygotowujących się do Komunii 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 współpracowników
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
Za †† męŜa Gustawa, siostrę Ludwikę, męŜa Mieczysława, syna Jana, rodziców Katarzynę i
1800
Michała, Katarzynę i Antoniego, Rozalię, Marię, Helenę, †† z rodziny Wranik
Poniedziałek – 4 listopada 2013 – św. Karola Boromeusza, biskupa
Łk 14,12-14
630
Za † męŜa Stanisława Mikołajczyka, †† rodziców z obu stron
700
Za zmarłych zalecanych
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Do B. Op. w int. ks. Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błog.
2. Za †† rodziców Adama i Lidię Petryszak, †† braci Ryszarda, Franciszka Petryszak, męŜa Pawła Kozioła, †† z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 5 listopada 2013
Łk 14,15-24
WIZYTACJA KANONICZNA – KS. BISKUP ORDYNARIUSZ ANDRZEJ CZAJA
630
Za †† rodziców Aleksandra i Marię śebrowskich, brata Romualda, dziadków z obu stron i
pokrewieństwo z obu stron oraz †† Leokadię i Jana Lipińskich, doktor Krystynę TępskąCyrankiewicz, doktora Lecha Staszewskiego, doktor Danutę Reipert i prof. Eleonorę Reichert
800
W j. niem.: Für verstorbene Anna u. Georg Sklorz und verstorbene Eleonore u. Eduard Scheiber
Spotkanie Księdza Biskupa Ordynariusza ze starszymi i chorymi Parafianami
900 1. Msza Święta w intencji wszystkich starszych i chorych Parafian z sakramentem chorych
2. Za zmarłych zalecanych
W domu katechetycznym spotkanie seniorów
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia – NaboŜeństwo i spotkanie księdza Biskupa Ordynariusza
z członkami wszystkich grup, ruchów i wspólnot naszej parafii
ZAKOŃCZENIE WIZYTACJI W PARAFII
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800
Za †† z rodzin Taszka i Raczek
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Środa – 6 listopada 2013
Łk 14,25-33
630
Za † Gertrudę Kijas, †† z rodzin Kijas i Kłosek
700
Za †† rodziców Jana i Petronelę, braci Franciszka, Eugeniusza, bratową Bronisławę, siostrę Helenę,
rodziców Jakuba i Ludwikę, siostry Genowefę, Marię i Zofię oraz za †† braci Jana i Stanisława
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Za zmarłych zalecanych
2. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka, rodziców i teściów, braci i siostry i
wszystkich †† z rodziny
I Czwartek miesiąca – 7 listopada 2013
Łk 15,1-10
630
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wszystkich †† z rodziny Rokus i Stroncik oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej o rozwój duchowy synów oraz męŜa
1630
Szkolna: Za zmarłych zalecanych
1715
Adoracja Najświętszego Sakramentu i RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Za † męŜa Władysława Mormula, †† rodziców z obu stron, Łukasza i Jarosława Glińskich, siostrę
Bronisławę, brata Michała, dziadków Jadwigę i Józefa śygała, Tadeusza Peszek i dusze w czyśćcu
Piątek – 8 listopada 2013
Łk 16,1-8
630
Za zmarłych zalecanych
900
Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. urodzin córki Janiny z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Do B. Op. przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. córki
ElŜbiety z okazji 60. r. urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Za †† ojca Stanisława Draba w 14. r. śmierci, matkę Stefanię, siostrę Irenę, szwagra Alfreda
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Ryszarda Gorlacha w 80. rocznicę urodzin z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taizé
Sobota – 9 listopada 2013 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
J 2,13-22
630
Za † mamę Danutę Ciesielską
700
Za †† rodziców Stefanię i Jana Janiszewskich
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
W sobotni wieczór: 1. Za † Piotra Zubera w 24. rocznicę śmierci
1800
2. Za † Jana Dapę, †† z rodziny Dapa i Skowronek
3. Za †† męŜa Gerarda i jego ojca Józefa, matkę Franciszkę, siostrę Irenę oraz †† ojca Karola,
matkę Franciszkę, brata Leona, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2000
W kościele św. Mikołaja czuwanie dla młodzieŜy
XXXII Niedziela zwykła – 10 listopada 2013
2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38
700
Za †† Zygmunta, Marię Szawczukiewicz, babcię Apolonię Czajkowską
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski w
intencji GraŜyny w 55. r. urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1030
Za †† rodziców Genowefę i Eryka Esik, †† dziadków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1200 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Norberta z okazji 70.
rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za † Aleksandrę Brzoską w 17. rocznicę śmierci, †† Bogusławę Kozicką, Helenę Fedak, Janinę i Tadeusza Antonowicz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † męŜa Ryszarda w 3. rocznicę śmierci, †† ojca Aleksandra, teścia Alojzego, szwagra Antoniego oraz Janusza Kubielasa
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Biskupa naszej diecezji oraz za zmarłych zalecanych
• Kościół oddaje dzisiaj cześć niezliczonej rzeszy wiernych, którzy w swoim codziennym Ŝyciu uświęcili się i osiągnęli chwalę nieba, mimo, Ŝe nie byli oficjalnie wyniesieni na ołtarze. Uświadamia nam to
takŜe nasze powołanie do świętości.
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Dzisiaj na cmentarzu Jeruzalem o 15 nieszpory i procesja, o 17 w kościele RóŜaniec za zmarłych
zalecanych, o 1900 wyjście z młodzieŜą spod kościoła na cmentarz Jeruzalem i wspólna modlitwę.
Dziś nie ma piątkowego postu.
• Jutro wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze Święte o 630, 730, 900, o 1100 Msza Święta
pogrzebowa w kościele, a takŜe o 1500 na cmentarzu Jeruzalem. RóŜaniec za zmarłych zalecanych w
kościele o 1715; natomiast o 1900 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
• Przez cały tydzień odprawiamy Msze Święte za zmarłych zalecanych i modlimy się na RóŜańcu (o
1715). Kartki z imionami moŜna składać w zakrystii.
• Przypominamy i warunkach uzyskania odpustu za zmarłych. Wierni, którzy nawiedzą kościół 1
listopada po południu i przez cały jutrzejszy dzień mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.
MoŜna go uzyskać jeden raz w ciągu dnia. NaleŜy odmówić Ojcze nasz, Wierzę, dowolna modlitwę w
intencjach Ojca Świętego, przystąpią do spowiedzi i Komunii Świętej. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać w dniach od 1 do 8 listopada odpust zupełny, a w pozostałe dni, odpust cząstkowy za zmarłych.
• W niedzielę rozpoczyna się tzw. Wizytacja Kanoniczna parafii. Jeśli tylko to moŜliwe zapraszamy
wszystkich na Mszę Świętą na godz. 900, której przewodniczyć będzie ksiądz Biskup Ordynariusz.
• W ramach wizytacji odbędą się jeszcze następujące spotkania:
- w niedzielę o 1600 w kościele dla rodziców dzieci komunijnych i kandydatów do bierzmowania;
- w niedzielę o 1600 w kaplicy pod kościołem dla kandydatów do bierzmowania;
- w niedzielę o 1700 w domu katechetycznym dla rady parafialnej i wszystkich
pracujących i posługujących w parafii;
- we wtorek o 900 Msza Święta dla wszystkich starszych i chorych Parafian (z sakramentem
chorych; prosimy o pomoc w dotarciu lub zgłoszenie, Ŝe potrzebna jest pomoc w dotarciu do
kościoła. Osoby, które chcą skorzystać z sakramentu chorych proszone są o napisanie swoich imion
i nazwisk na kartce).
- we wtorek o 1500 naboŜeństwo dla wszystkich grup, ruchów i wspólnot w parafii.
- w sobotę, 9 listopada o 1900 w par. św. Mikołaja spotkanie katechetów całego dekanatu.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w ramach pierwszego czwartku o 1630; o 1715 adoracja i róŜaniec.
• W tym tygodniu równieŜ nie będzie spotkań dla dzieci komunijnych.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie – modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• W sobotę, 9 listopada w kościele św. Mikołaja czuwanie dla młodzieŜy. Zapraszamy wszystkich od
3 klasy gimnazjum wzwyŜ. Swoją obecność zapowiedział takŜe ks. Biskup Ordynariusz.
• Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania zachęcamy do podjęcia przygotowania. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i jest zachętą, aby kaŜdy ochrzczony przyjął ten sakrament. Jest on warunkiem koniecznym, aby np. zostać chrzestnym. W sobotę, 9 listopada rozpoczyna się
stosowne przygotowanie. Spotkania będą się odbywały w domu katechetycznym w soboty o 1900.
• Odwiedziny chorych będą w sobotę, 9 listopada. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
• 7 listopada o 1700 odbędzie się w gimnazjum nr 5 spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami naszej
dzielnicy.
• 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.
• Kolekta niedzielna przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; W
przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na kościół w potrzebie. Przypominamy takŜe, Ŝe „Adopcją Serca” objęliśmy kleryka drugiego roku Martina Meyjonga. Kolekta z pierwszego czwartku będzie przeznaczona na jego wykształcenie w Seminarium.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Alfred Manjura, lat 75, zam. na ul. Katowickiej (pogrzeb 2.11.2013 o 11.oo w kosciele)
 Jan Juraszek, lat 68, zam. na ul. Kossaka (pogrzeb 2.11.2013 o 13.oo)
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Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;
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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.
1 listopada Kancelaria nieczynna

