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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (21,5-19) 
 
„Jezus powiedział: ”StrzeŜcie się, Ŝeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« 
oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóŜcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie 
zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród prze-
ciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukaŜą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do 
synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla 
was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której Ŝaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć 
ani się sprzeciwić.  A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o 
śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam 
nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze Ŝycie.” 
 

Chyba kaŜdy z nas w Ŝyciu miewa chwile peł-
ne euforii, wielkiego zadowolenia. W takich chwi-
lach Ŝycie jest jeszcze piękniejsze, i jakoś wtedy 
jak gdyby łatwiej wychodzi Ŝycie religijne. Są to 
chwile, kiedy „łatwiej” nam się wierzy w Boga. 

Ale co się dzieje z nami, gdy zaczynają poja-
wiać się jakieś trudności, gdy w Ŝyciu zaczynamy 
mieć pod górkę? Szukamy czegoś, co pomoŜe 
wrócić do pierwotnego stanu szczęcie. Łapiemy się 
wszystkiego, co „przynosi szczęście”. I gdy wydaje 
się nam, Ŝe je znajdujemy, wtedy zaczynamy szu-
kać od nowa. I tak kręcąc się w koło udajemy, Ŝe 
jest nam dobrze, Ŝe niczego nie potrzebujemy. 
Choć nasze serca wołają o pomoc, my z uporem 
maniaka, nie dajemy sobie nic powiedzieć tylko 
szukamy szybkich i efektownych rozwiązań. Przy-
czyniają się one jednak do wielkich rozczarowań. 
Wtedy niejednokrotnie rodzi się w nas Ŝal, Ŝe Pan 
Bóg nas nie kocha.  

Właśnie przed czymś takim chce nas dziś prze-
strzec Jezus. W rozmowie z śydami Chrystus 
stwierdza wprost, Ŝe po pięknie świątyni nic nie 
zostanie, kiedy przyjdzie jej kres. Sam Jezus w 
dzisiejszej ewangelii Swoje ciało porównuje do 

świątyni, ukazując w ten sposób, Ŝe wszelki kult 
Boga ma odbywać się „w Duchu i prawdzie”  
(J, 4,23-24). Jezus chce nas przez to zaprosić do 
tego, abyśmy w kaŜdej sytuacji stawali w obliczu 
Boga, byśmy trwali przed nim. Św. Paweł zachęca 
nas przecieŜ: „Nie opuszczajcie się w gorliwości. 
Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie słuŜbę Panu. 
Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, 
w modlitwie wytrwali.” (Rz 12, 11-12). 

MoŜe zatem warto zastanowić się nad proble-
mem wiary w tym kończącym się juŜ Roku Wiary. 
MoŜe czas juŜ postawić sobie pytanie na czym ja 
buduję wiarę? Sam Jezus zachęca nas do wytrwało-
ści w dąŜeniu do niego. On daje się znaleźć tym, 
którzy Go szukają (por. 2 Krn 15,2). Prośmy zatem 
dobrego Boga o cierpliwość w poszukiwaniu Go w 
kaŜdym doświadczeniu: 

 
Panie Jezu, przenikasz i znasz mnie. Wiesz 

jak trudno mi trwać przy Tobie i Ŝe szybko się 
zniechęcam, proszę cię wlej w moje serce wiele 
cierpliwości, abym nie zniechęcał się w trudno-
ściach, ale bym trwał przy Tobie. Który Ŝyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen 
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Poniedziałek – 18 listopada 2013 – bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.  Łk 18,35-43 
   630   Za † męŜa Franciszka Micherdę w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, braci An-

drzeja i Jana Kastelik, bratowe Marię i Emilię, †† Stefanię i Marię Micherda 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 75. 

rocznicy urodzin Doroty 
W PROWADZENIE RELIKWII BŁ . K AROLINY  

 1800 1. Za † Teodora Płaczka w 30. rocznicę śmierci, † Ŝonę Marię i wszystkich †† z rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Lilli i Dariusza Fal-

kowskich z okazji 25. rocznicy ślubu oraz urodzin Dariusza z prośbą o BoŜe błogosławieństwo 
i zdrowie dla całej rodziny 

   3. Za † Jana Miśta  (od Lucyny, Andrzeja Nowaków z rodziną) 
Wtorek – 19 listopada 2013 – bł. Salomei, zakonnicy    Łk 19,1-10 
   630   Za † męŜa Wiktora Untona, †† rodziców z obu stron, babcię, dziadka, siostrę Jarosławę oraz 

brata Emila 
   800   W języku niemieckim: intencja wolna 
   900   Za †† rodziców Konstantego i Otolię Borysowicz oraz siostrę GraŜynę 
 1800 1. Za †† rodziców Katarzynę i Karola Głombik, męŜa Piotra Porydzaj, teściów Mariannę i Jana 

oraz rodzeństwo z obu stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Józefa i Genowefę Migacz oraz †† teściów Michała i 

Zofię Tekielów 
Środa – 20 listopada 2013 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 19,11-28 
   630 1. Za † brata Ditera Chmela, †† matkę Helenę, ojca Ryszarda i †† z pokrewieństwa  
   2. Z okazji 40. urodzin syna Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie w dalszym Ŝyciu i posłudze kapłańskiej 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† Katarzynę i Jana Madej 
 1800 1. Za †† córkę Barbarę Gzel z okazji urodzin, męŜa Józefa, rodziców z obu stron oraz za †† z rodziny 
   2. Za † Anielę Tarnowską oraz za †† z rodziny 
Czwartek – 21 listopada 2013 – Ofiarowanie NMP     Łk 19,41-44 
   630   Za † Stefanię Bartoszewską (od mieszkańców z ulicy Katowickiej 11) 
   700   Do Serca Jezusowego za wstawiennictwem Matki Najświętszej w intencji Edyty i Kornelii o 

BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Alfreda i Jadwigę Mucha oraz †† dziadków z obu stron 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za † męŜa Leszka Pałkę w 2. rocznicę śmierci 
   2. Przez wstawiennictwo św. Tarsycjusza w intencji LSO, rodziców i krewnych 
Piątek – 22 listopada 2013 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy   Łk 19,45-48 
   630   Za † Ŝonę Józefę Chmielecką, †† teściów Marcjannę i Edwarda Laseckich oraz za wszystkich 

†† z rodziny Laseckich 
   900   Za †† rodziców Zofię i Józefa Miazga, braci Kazimierza i Bronisława, szwagrów Andrzeja i 

Zbigniewa, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji zespołów śpiewaczych naszej parafii 
   2. W intencji Czesława z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜowy 
Sobota – 23 listopada 2013        Łk 20,27-40 
   630   Za †† rodziców Bronisławę i Alfreda oraz dziadków z obu stron 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbasa w 12. rocznicę śmierci 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Tadeusza Rudakiewicza, †† zięcia 

Leszka Szewczyka w 6. r. śmierci, brata Edwarda, rodziców, teściów i dziadków z obu stron 
   2. Za †† Zofię i Czesława Klucznik 
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 1900   Czuwanie dla dorosłych na zakończenie Roku Wiary 
Niedziela – 24 listopada 2013 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; Zakończenie Roku Wiary 
            2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Andrzeja Niklewicza z okazji 50. rocznicy urodzin o BoŜe 

błogosławieństwo 
   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: Kaja Zielonka, Wojciech Piotr Tarnowski, Lena Halina Sobczak 
 1200 1. Dziękczynna z okazji 30. rocznicy urodzin córki Karoliny z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośba o dalsze 
   2. Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy z okazji 50. rocznicy ślubu Eryki i Karola, o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w dal-
szym Ŝyciu oraz w 49, rocznicę urodzin syna Huberta o opiekę i zdrowie dla całej rodziny 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † męŜa Piotra w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów, †† Krzysztofa i Marka oraz za 

dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: za ludzi poszkodowanych na Filipinach 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• Od poniedziałku rozpoczynają się nauki przedmałŜeńskie. Dalsze spotkania w środę oraz piątek o 

1900. Nie są wymagane zapisy. 
• W poniedziałek przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, patronki młodzieŜy. Na Mszy wie-

czornej zostaną wprowadzone relikwie bł. Karoliny. Relikwie te pozostaną juz w naszej parafii. Zapra-
szamy do wspólnej modlitwy. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci przed pierwszą spo-

wiedzią i Komunią Świętą. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O godz. 1730 RóŜaniec 

Rodziny Radia Maryja. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W czwartek Ofiarowanie NMP, a takŜe wspomnienie św. Tarsycjusza, patrona ministrantów. Na 

Mszy Świętej wieczornej będą przyjęci nowi kandydaci do słuŜby ministranckiej. 
• W piątek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. Zapraszamy wszystkich 

do wspólnego świętowania w czasie wieczornej Mszy Świętej. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na czuwanie dla dorosłych (konferencja, Adoracja 

i okazja do spowiedzi). Okazją niech będzie kończący się w przyszłą niedzielę – niedzielę Chrystusa 
Króla Wszechświata – Rok Wiary. Tym samym kończy się rok liturgiczny.  
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• W przyszłą niedzielę o godz. 900 Msza Święta ku czci św. Katarzyny w intencji kolejarzy , natomiast 

o 1030 w intencji rocznych dzieci. W Opole dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy. 
• W Głębinowie w dniach od 29 listopada do 1 grudnia odbędą się rekolekcje dla małŜeństw w kryzy-

sie (takŜe dla osób Ŝyjących samotnie).  
• W przyszłym tygodniu adwentowy i świąteczny kiermasz organizowany przez siostry prowadzące 

„Dom dla Dzieci”. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem zbiórka 

Caritas na rzecz ofiar kataklizmu na Filipinach. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Zofia Mysiakowska, lat 95, zam. na ul. Pomnikowej 10 
� Jan Mi śta, lat 90, zam. na ul. Słowackiego 67 
� Danuta Oleksy, lat 47, zam. na ul. Skłodowskiej 13 
� Julia Bezpalków, lat 99, zam. na ul. Katowickiej 27 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

 Apel Biskupa Opolskiego o pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach 
Czcigodni Duszpasterze, Drodzy Diecezjanie, 
w ostatnich dniach wszystkich nas poruszyły tragiczne obrazy, jakie docierają do nas z Filipin. Wsku-

tek przejścia tragicznego w skutkach tajfunu „Haiyan”, zginęły tysiące osób, a wiele zostało rannych. Ci, 
którzy przeŜyli, utracili wszystko. Dodatkowo zagraŜają im głód, choroby i epidemie. Rozmiar zniszczeń 
materialnych jest ogromny. Modlimy się za dusze zmarłych oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu 
kataklizmu.  

Jednocześnie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka i przychylając się do prośby Przewod-
niczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę Was o przeprowadzenie przed kościołami naszej diecezji, 
w niedzielę 17 listopada br., zbiórki do puszek na rzecz ofiar tajfunu na Filipinach. 
Zebrane pieniądze proszę niezwłocznie przekazać na adres lub konto naszej diecezjalnej Caritas, która za 
pośrednictwem Caritas Polskiej prześle je na konto Caritas Filipin. 
 
 Ks. Biskup Ordynariusz  
      Andrzej Czaja 

Ojciec Święty powiedział:   
„Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grze-

chów”. Wypowiadając te słowa, potwierdzamy naszą 
toŜsamość dzieci BoŜych. Chrzest jest w pewnym sen-
sie dowodem osobistym chrześcijanina, metryką uro-
dzenia. W sakramencie chrztu odpuszczane są wszyst-
kie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy 
osobiste, jak równieŜ wszystkie kary za grzech. Wraz z 
chrztem otwiera się brama do prawdziwej nowości 
Ŝycia. Chodzi o potęŜną interwencję BoŜego Miłosier-
dzia w naszym Ŝyciu, aby nas zbawić”.  

„Sakrament pokuty czy spowiedź jest niczym 
drugi chrzest, który odsyła zawsze do pierwszego, by 

go umocnić i ponowić. W tym sensie dzień naszego 
chrztu jest początkiem pewnej drogi, drogi przepięk-
nej, drogi do Boga, która trwa przez całe Ŝycie, drogi 
nawrócenia nieustannie wspieranej sakramentem 
pokuty. I pomyślcie równieŜ o tym: kiedy idziemy 
wyspowiadać się z naszych słabości, naszych grze-
chów, idziemy, by poprosić Jezusa o przebaczenie, ale 
takŜe, by tym przebaczeniem odnowić nasz chrzest. 
Jest to piękne. To tak, jak byśmy w kaŜdej spowiedzi 
świętowali dzień naszego chrztu. Dlatego spowiedź 
nie jest posiedzeniem w sali tortur, lecz świętowaniem, 
by uczcić dzień chrztu”. 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
       ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20 
www.nspjraciborz.pl         nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz 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 od poniedziałku do czwartku  
      w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


