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XXVIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (22,1-14)
„Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych
ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił
ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, Ŝeby
zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie
zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta
pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekcewaŜyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i zniewaŜywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, Ŝeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauwaŜył tam człowieka nie ubranego w strój weselny.
Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakŜe tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy
król rzekł sługom: «ZwiąŜcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.”
„Wszedł król, aby zobaczyć biesiadników i ujrzał tam człowieka nie przyodzianego w szatę godową. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakŜe tu wszedłeś nie mając szaty godowej? Lecz on zamilkł.”
Ci, którzy zostali zaproszeni na gody z opłotków,
zaułków, placów i róŜnych miejsc, zapełnili salę
królewską. Lecz później, gdy przyszedł król, aby
zobaczyć biesiadników na swojej uczcie, to jest
odpoczywających w jego Kościele - a to jest jak w
dniu sądu, gdy nawiedzi biesiadników, aby osądzić
zasługi kaŜdego z nich - znalazł jednego, który nie
był odziany w szatę weselną. Ten jeden to przedstawiciel tych, którzy przyłączyli się do zła; szata
weselna natomiast oznacza przykazania Pańskie i
uczynki wypełniane na podstawie Prawa i Ewangelii, które tkają odzienie nowego człowieka. Jeśli
więc w chwili sądu ktoś noszący imię chrześcijanina nie będzie miał stroju weselnego, to jest szaty
człowieka niebiańskiego, lecz szatę skalaną, to

znaczy szczątki starego człowieka, ten natychmiast
zostanie zganiony i powiedzą mu: „Przyjacielu,
jakŜe tu wszedłeś?” Nazywa go przyjacielem, bo
został wezwany na gody, ale gani bezczelność, Ŝe
w brudnej szacie zbezcześcił odświętność wesela.
„Lecz on zamilkł.” W tym czasie bowiem nie będzie miejsca na bezczelność ani teŜ moŜliwości
grzeszenia, bo wszyscy aniołowie i sam świat staną
jako świadkowie grzechów. „Wtedy król rzekł
sługom: ZwiąŜcie mu ręce i nogi i wrzućcie go do
ciemności zewnętrznych; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Ręce i nogi związane, płacz oczu i
zgrzytanie zębów uwaŜaj jako znak potwierdzający
prawdę o zmartwychwstaniu ciał, albo teŜ pewnie
dlatego wiąŜą mu ręce i nogi, by przestał czynić zło
i biec dla wylania krwi. Płacz i zgrzytanie zębów
przenośnie oznacza ogrom cierpień, jakie poniesie
ciało.
św. Hieronim (+420)
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Poniedziałek – 13 października 2014 – bł. Honorata Koźmińskiego, kapł.
Łk 11,29-32
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † brata Antoniego Kluger w 5. rocznicę śmierci, †† ojca Eryka,
szwagra Jana oraz dziadków z obu stron i całe pokrewieństwo
Za † brata Bolesława, †† rodziców Weronikę i Jana Szeremet oraz za wszystkich †† z rodziny
700
Szeremet i Gorzko
1800 1. Za † Jadwigę Daniel w rocznicę urodzin
2. Za † Jerzego Taszka w rocznicę śmierci
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe – Wspólnota śywego RóŜańca
Wtorek – 14 października 2014
Łk 11,37-41
630
Za † kapłana Philippa Wollnik w 8. rocznicę śmierci, †† siostrę Marię, rodziców i rodzeństwo
800
W języku niemieckim: Za †† rodziców, dziadków i krewnych z rodziny Szkoc
Za †† rodziców Stanisławę i Piotra, rodzeństwo oraz za dziadków z obu stron
900
1800 1. Za † ojca Stanisława Fryga w 1. rocznicę śmierci, † mamę Stanisławę i †† z pokrewieństwa
2. Za † Kazimierę Oleś w 1. rocznicę śmierci oraz † brata Jana w 10. rocznicę śmierci
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe – Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej
Środa – 15 października 2014 – św. Teresy od Jezusa, dz. i doktora K-ła
Łk 11,42-46
DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO
630
Za † Władysława oraz †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart, Pałka i za dusze w czyśćcu cierpiące
Za † Fridolina Bugla, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
700
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe – Krąg Biblijny
1800 1. Za † mamę Marię Mitko w 1. rocznicę śmierci
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† Józefę i Franciszka Iwanickich, córkę Marię Morciniec i †† z rodziny, za † Katarzynę Niestrój i dusze w czyśćcu cierpiące (od rodziny Depta),
za † Huberta Winklera w rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów, za †† Marię i Magdalenę
Stoczek, za †† brata Johanna Sollich w 1. rocznicę śmierci, siostrę ElŜbietę, męŜa Jana i rodziców z obu stron, za † Jerzego Babilas w rocznicę urodzin, za †† Czesława Kociołek oraz Karolinę i Józefa Rusin, za † Kurta Kreis (od lokatorów z ul. Pomnikowej 10), za † Julię Bachryj
(w 30. dzień), za † Stanisława Konik (w 30. dzień), za †† rodziców Zofię i Norberta Hmielorz
w 6. rocznicę śmierci i teściów, za † matkę Gertrudę Zaczek w 5. rocznicę śmierci, †† brata
Karola, babcię Karolinę, ojca Józefa Komor i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Krystynę Spytkowską, †† Zygmunta, Krzysztofa i wszystkich †† z rodziny Spytkowskich, za † Julię Bachryj (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20), za † Emila Mecnera (w 30. dzień), † Jadwigę
Mecner (w 24. rocznicę śmierci), †† z rodziny Bojanowski, Drozdowski, za † Annę Siwek (w
30. dzień), za †† z rodziny Grzesiuk, Kotowskich, Wojciechowskich i Gadaj, za † męŜa Ryszarda w 2. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Czerwoniak, Blaszczyk, śelichowskich,
Lenartowskich i Ludwig, za † Wilhelma Wycisk, †† Wilhelma Madaliński (w 2. rocznicę
śmierci), rodziców i †† z rodziny Więdłocha, za † Irenę Kampka (od sąsiadów z ulicy Polnej), za † męŜa i tatę Stefana, †† mamę Pelagię (w 21. rocznicę śmierci), rodziców i dziadków,
†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† rodziców Stanisławę i Juliana Lewkowicz, siostrę, trzech braci, bratową, szwagra, męŜa Stefana Klimowicz i jego rodzinę i wszystkich †† z
rodziny Lewkowicz i Klimowicz, za † Ŝonę Annę Orłowską (w 30. dzień), za † Ŝonę i mamę
Paulinę Nawrot w 1. rocznicę śmierci, za † Mieczysława Dziuba i †† rodziców, za †† Reinholda i Jadwigę Miler, Beatę Miler, Paulinę Kubek i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 16 października 2014 – św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska
Mk 3,31-35
630
W 60. rocznicę urodzin Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata
700
Za † męŜa Bolesława Kuropatwa w 4. rocznicę śmierci oraz za †† pokrewieństwo z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące
1630
NaboŜeństwo róŜańcowe dla dzieci – Wspólnota Dzieci Maryi
1800 1. Za † męŜa Józefa i jego †† rodziców
2. Za †† Stanisława i Matyldę Strzelczyk, trzech braci: Rudolfa, Pawła i Jerzego, Emanuela i
Marię Tomala, Stefana, Annę Brachman, RóŜę i Herberta Fibig, pokrewieństwo Hanusek
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe – Rodzina Radia Maryja
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Piątek – 17 października 2014 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
Łk 12,1-7
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę, mamę i babcię Barbarę Wojacką w rocznicę urodzin
900
Przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Krystyny i Stanisława z okazji 45. rocznicy
ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stefana Nowakowskiego w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Józefa śukowskich, Gertrudę i Józefa Nowakowskich, szwagra Jana Majer, Irenę i
Mariana JeŜyk, Halinę i Józefa Radziejewskich
2. Za †† rodziców Zofię i Wincentego Kowalczyków oraz braci Stanisława, Jana, Józefa, Henryka i Wojciecha oraz męŜa Zbigniewa
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe – Ruch Rodzin Nazaretańskich
1900
Msza św. dla młodzieŜy
Sobota – 18 października 2014 – św. Łukasza, Ewangelisty
Łk 10,1-9
630
Za †† rodziców Halinę Hołówko – Mosiałek i Mariana Mosiałek oraz pokrewieństwo z obu
stron
700
Za † Beatę w 2. rocznicę śmierci
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Marię i Jana Blana
2. Za † męŜa Jerzego i †† rodziców
1900
Koncert z modlitwą uwielbienia („Piąty wyraz”)
Niedziela – 19 października 2014
J 10,22-30
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 18. rocznicy urodzin
Norberta Lipickiego z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 1. Msza Święta z obrzędem poświęcenia organów w intencji Parafian oraz budowniczych i
dobroczyńców naszego kościoła oraz zmarłych duszpasterzy ks. Jana Posta i ks. Alojzego
Jurczyka
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Andrzeja Hanasa
1030
W intencji Emilii i Henryka w rocznicę ślubu oraz urodzin Emilii o BoŜe błogosławieństwo i
dary Ducha Świętego dla dzieci i całej rodziny
1200
Za †† Marię i Jana Kurek, Marię i Józefa Wieliczko, †† siostry
1530
RóŜaniec Fatimski
NaboŜeństwo róŜańcowe
1715
1800
Za † syna Romana w 14. rocznicę śmierci i †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci
• Dzisiaj obchodzony jest Dzień Papieski. Przed kościołem moŜna nabyć kremówki, natomiast Gimnazjum nr 5, któremu patronuje św. Jan Paweł II zaprasza na festyn, który odbędzie się na terenie szkoły.
Zapraszamy takŜe na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową. O prowadzenie RóŜańca w tym tygodniu
prosimy poszczególne grupy parafialne (plan w intencjach mszalnych).
• Na dzisiejszy RóŜaniec zapraszamy takŜe dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej
wraz z rodzicami. Zostaną poświęcone róŜańce. W tym tygodniu nie będzie spotkań w salkach. RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630.
• RównieŜ dzisiaj od 1500 Rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
• W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• W czwartek po RóŜańcu spotkanie Rodziny Radia Maryja.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• Z okazji święta św. Łukasza zapraszamy wszystkich pracowników SłuŜby Zdrowia na róŜaniec i
Mszę św. w ich intencji do klasztoru Annuntiata w czwartek, 16 października na godz. 1800. Ponadto
18 października odbędzie się w Prudniku Lesie I Diecezjalna Pielgrzymka pracowników SłuŜby
Zdrowia. Msza Święta o 1100.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.

4
•
•

•
•
•
•

Źródło - gazetka
W przyszłą niedzielę o godz. 15 RóŜaniec Fatimski (od 17 część chwalebna w formie wspólnego
naboŜeństwa).
20 października przypada 79. rocznica poświęcenia naszego kościoła. Tego dnia chcemy uroczyście ponownie poświęcić wyremontowane organy. To jedna z większych inwestycji, która objęła
nie tylko instrument, ale i cały chów (posadzka, nagłośnienie). Z tej okazji w sposób szczególny
zapraszamy wszystkich Parafian na Mszę Świętą na godz. 900 sprawowanej w intencji budowniczych naszego kościoła, wszystkich, takŜe obecnych ofiarodawców. Po Mszy Świętej krótki recital organowy prezentujący moŜliwości naszego instrumentu w wykonaniu p. Brygidy Tomali.
Koncert organowy odbędzie się w kolejną niedzielę, 26 października.
Zapraszamy do biblioteki która jest czynna we wtorki przed i po Mszy Świętej.
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 i małym drukiem. Dziś takŜe do nabycia kalendarze misyjne rozprowadzane przez O. Oblatów.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na misje. Dziś
moŜliwość wsparcia Fundacji Nowego Tysiąclecia, natomiast za tydzień dodatkowa zbiórka na remont
chóru i organów.
Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
30
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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;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

