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Uroczystość Jezusa Chrystusa  
Króla Wszechświata 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 31 – 46) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie 
w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim 
tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a 
On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy ode-
zwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie króle-
stwo, przygotowane wam od załoŜenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a 
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, 
kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w 
więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyni-
liście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej 
stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo by-
łem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie 
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, 
albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłuŜyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do Ŝycia wiecznego.” 
 

ic tak nie zbliŜa człowieka do Boga, jak czy-
nić drugim dobrze, a choć Bóg świadczy 

większe, a człowiek mniejsze dobrodziejstwa, to 
zarówno Bóg, jak i człowiek postępują – jak myślę 
– według swej moŜności. (...) Daj choćby jakiś 
drobiazg potrzebującemu, gdyŜ to nie jest drobia-
zgiem dla tego, co potrzebuje wszystkiego, a nawet 
dla samego Boga, jeśli dałeś według swej moŜno-
ści. Daj zamiast wielkiego daru – ochotę. Jeśli nic 
nie masz, daj łzy; litość ofiarowana z serca to wiel-
kie lekarstwo dla nieszczęśliwego, a szczere współ-
czucie przynosi wielką ulgę w nieszczęściu. (...) 
Jeśli wi ęc mnie choć trochę słuchacie, słudzy Chry-
stusowi, bracia i współdziedzice, póki jeszcze czas, 
odwiedzajmy Chrystusa, pielęgnujmy Chrystusa, 

podajmy pokarm Chrystusowi, odziewajmy Chry-
stusa, zapraszajmy Chrystusa, czcijmy Chrystusa! 
Nie tylko za stołem, jak niektórzy, ani olejkami, jak 
Maria, ani grobowcem, jak Józef z Arymatei, ani 
tym, co potrzebne do pogrzebu, jak Nikodem, który 
połowicznie kochał Chrystusa, ani złotem, kadzi-
dłem i mirrą, jak – przed wymienionymi – mago-
wie, lecz poniewaŜ Pan wszechrzeczy domaga się 
miłosierdzia raczej, niŜ ofiary,... starajmy się więc 
Mu je okazać za pośrednictwem biednych, którzy 
dziś leŜą na ziemi; oby nas, kiedy stąd odejdziemy, 
przyjęto do wiecznych przybytków, w samym 
Chrystusie, Panu naszym, któremu chwała na wie-
ki. Amen. 
                      św. Grzegorz z Nazjanzu († 390)

N 



2 Źródło - gazetka 

 

Poniedziałek – 24 listopada 2014 – św. męczenników Andrzeja Dung – Lac  Łk 21,1-4 
   630   Za † męŜa Czesława Strojnego, †† rodziców Michała i Stanisławę oraz Antoniego, Barbarę i 

Annę, za †† rodzeństwo z obu stron 
   700   Za †† rodziców Bronisławę i Alfreda oraz dziadków z obu stron  
 1800 1. W intencji Danuty i Zdzisława z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą 

opiekę z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci i ich rodzin 
   2. Za †† Zofię i Czesława Klucznik i za †† z rodziny z obu stron 
Wtorek – 25 listopada 2014        Łk 21,5-11 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogo-

sławieństwo dla rodziny Trompeta oraz za † Ŝonę i matkę ElŜbietę i za † syna Arnolda Trompeta 
   800   W języku niemieckim: Za † Annę Solich 
   900   Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z okazji 79. rocznicy urodzin w 

intencji Genowefy Drygalskiej o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia dla ca-
łej rodziny 

 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Adelę, ojca Gerharda Gogolin, dziadków z obu stron i 
pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego i Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem św. Katarzy-
ny w intencji syna Huberta w 50. rocznicę urodzin o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
dla całej rodziny 

Środa – 26 listopada 2014        Łk 21,12-19 
   630   Za † ojca Alberta Bajera w 55. rocznicę śmierci, †† matkę Józefę, męŜa Adolfa Sekułę, 

wszystkich †† z rodziny Sekuła i Bajer 
   700   Za †† Piotra Sitko w 2. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego, Eugeniu-

sza Grzegorzek, †† kapłanów 
 1800 1. Za †† Bronisławę, jej męŜa, rodziców i całe pokrewieństwo 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Joanny i Jana z okazji 

25. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w ich rodzinie 
Czwartek – 27 listopada 2014        Łk 21,20-28 
   630   Za † Ŝonę Józefę Chmielecką i †† z rodziny Laseckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Antoniego, siostrę Jadwigę, szwagrów Stani-

sława i Władysława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Za † Antoniego Procek w 8. rocznicę śmierci 
   2. Za † Zdzisława Ćwikła oraz za †† z rodziny Ćwikła i Kąkol 
Piątek – 28 listopada 2014        Łk 21,29-33 
   630   Za †† Renatę Lazar, matkę Hildegardę Kusz i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † ojca Józefa w 20. rocznicę śmierci, †† matkę Genowefę, brata Wojciecha, teściów i †† z 

pokrewieństwa 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Ujec w 3. rocznicę śmierci, †† ojców z obu stron i 

szwagra Tadeusza 
   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 72. rocznicy urodzin Marii Zdrzałek z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla dzieci 
z rodzinami 

 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy  
Sobota – 29 listopada 2014        Łk 21, 34-36 
   630   Za † Dariusza Kręć 
   700   Za † ojca Wojciecha Simek i za ††z pokrewieństwa 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† Stanisławę i Eugeniusza Bunio oraz za †† z rodziny 
   2. Za †† rodziców Reginę i Leona, Mieczysława i Jadwigę oraz za †† z rodziny 
 1900   Czuwanie dla dorosłych: konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi 
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I Niedziela Adwentu – 30 listopada 2014  Iz 63,16-17.19;64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37 
   700   O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla męŜa Jerzego, ojca Bronisława, Ireny, Emilii i dla 

całej rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Danuty z okazji 60. 

rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie na dalsze lata Ŝycia dla całej rodziny 

 1030   W intencji rocznych dzieci: Antonina Grzesiuk, Lila i Zofia Szwaja, Zuzanna Chobot 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli i Andrzeja z okazji 55. rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory Adwentowe 
 1800   Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Waltera Kribus i za dusze w czyśćcu cierpiące, 

za † męŜa i ojca Kazimierza Baryckiego w 8. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, †† Ali-
cję, Marię, Kyla i Leszka oraz za dusze potrzebujące modlitwy, za † Łucję Delong (od współ-
lokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Jana Jedynak (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 
23 i 23a), za † Anastazję Borzucką (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32), za † Mariannę Woj-
tyla (od córki Haliny z rodziną), za † Alfredę Galińską w rocznicę śmierci, †† męŜa, brata i 
siostrę oraz pokrewieństwo, za † Aleksandrę Pisanko (w 30. dzień), za † Jadwigę Solich (w 30. 
dzień), za † Ŝonę Rutę Barabasz, †† z rodzin Barabasz i Giemander i dusze w czyśćcu cier-
piące, za † Władysławę Urbas (w 30. dzień), za †† mamy Klarę Krzykalla  i Gertrudę Czekal-
la w rocznicę ich urodzin, †† dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny, za † Ewę Kel-
ner (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 69), za †† Jana, Annę Edmunda Kita , Józefa, Henryka, 
Zbigniewa Pochopień, Jerzego Skiba, Magdalenę Solga, Fridę Szczepanik, Annę, Stanisława, 
Mariana Kachel i dusze w czyśćcu cierpiące 

W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin naszej parafii na zakończenie Roku Rodziny  
 
• Dzisiaj ostatnia niedziela w roku liturgicznym, niedziela Chrystusa Króla. Zapraszamy na godz. 1700 

na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Spowiedź dla dzieci przed rozpoczęciem Adwentu w czwartek o 1630.  
• Spotkanie Marianek w czwartek o 1715. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. Przypominamy, Ŝe tylko do 24 listopada 

jest moŜliwość zapisów na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę z Taizé. 
Spotkanie odbywa się na przełomie roku w Pradze. 

• Ksiądz Biskup zaprasza do Opola młodzieŜ na ekumeniczną modlitwę młodych w pierwszą niedzielę 
Adwentu. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 

• W sobotę zapraszamy na czuwanie dla dorosłych. Po wieczornej Mszy Świętej konferencja, Adora-
cja i okazja do spowiedzi. 

• Zachęcamy przed Adwentem do skorzystania ze spowiedzi. Zachęcamy równieŜ do wspólnego z 
dziećmi przygotowania lampionu roratniego. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci; o 1730 nieszpory Adwen-
towe z poświęceniem opłatków i lampionów. 

• W przyszłą niedzielę Adwentu w klasztorze Annuntiata skupienie dla kobiet. 
• W zakrystii jest do nabycia opublikowana kronika naszej parafii. Na stronie internetowej zamieszczo-

no równieŜ nagrane w 1976 roku przemówienie ks. Posta z okazji prymicji ks. Radeckiego. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem moŜli-

wość wsparcia diecezji sosnowieckiej po poŜarze katedry w Sosnowcu. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za 

ofiary złoŜone na cele remontowe. W miniona niedzielę zebrano kwotę 5850 zł. 
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Zaproszenie Biskupa Opolskiego do udziału w Ekumenicznej Modlitwie Młodych 

 
Drodzy Młodzi Przyjaciele! 

Pragnę Was serdecznie zaprosić na Ekumeniczną 
Modlitwę Młodych. Razem z młodzieŜą i duszpasterzami 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego chcemy spotkać się 30 
listopada 2014 r., w I Niedzielę Adwentu o godz. 15.30 w 
kościele seminaryjno-akademickim w Opolu (ul. Drzymały1) 
na wspólnym czuwaniu modlitewnym. Ewangelicznym tema-
tem spotkania będzie jedno z błogosławieństw z Kazania na 
Górze: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą” (Mt 5,8).Błogosławieństwo to jest teŜ głównym 
tematem II roku przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy w Krakowie w lipcu 2016 r. Zachęcam Was, 
abyście szczerze zaangaŜowali się w wolontariat ŚDM i wszystkie młodzieŜowe inicjatywy tego roku 
przygotowań. 

Informacje moŜecie znaleźć na stronach internetowych www.botafe.pl i www.sdm.opole.pl. Mo-
Ŝecie teŜ skorzystać z materiałów formacyjnych zamieszczonych na stronie Krajowego Duszpasterstwa 
MłodzieŜy www.kdm.org.pl. Światowe Dni MłodzieŜy to wspaniała okazja, aby podjąć wysiłek osobistej i 
wspólnotowej formacji serca i wiary młodego człowieka i nie chcemy tej okazji zmarnować! W lipcu 2016 
r. chcemy teŜ przyjąć w naszej diecezji 6 tys. młodych ludzi z całego świata i potrzebujemy wielu wolonta-
riuszy, którzy razem z duszpasterzami przygotują to wydarzenie. Liczę na Was i z serca Wam błogosławię. 
 

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski 
 

Parafia w liczbach 
 
Raz do roku odbywa się w naszych parafiach liczenie wiernych. Do takich podsumowań skłania nas rów-
nieŜ kończący się rok liturgiczny. Tak więc naliczyliśmy w październikową niedzielę 2430 wiernych 
uczestniczących we Mszy Świętej oraz ponad 900 osób przystępujących do Komunii Świętej. Zawsze 
pozostaje pytanie co do dokładności obliczeń, których dokonują ministranci. Niech to jednak pozostanie w 
sferze błędu. Nie ulega jednak wątpliwości, ze ta ilość systematycznie maleje. Dla przykładu w minionym 
roku naliczyliśmy 2750 wiernych na Mszach Świętych i 960 przystępujących do Komunii. W roku 2011 
liczba uczestników niedzielnej Eucharystii przekraczała 3060, natomiast w 2007 roku ok. 3600. Ubywa 
nas. To widać po ławkach w kościele... 
Jednak aby pokusić się o wnioski trzeba teŜ zauwaŜyć, Ŝe zmienia się ogólna wielkość naszej parafii. Na 
przestrzeni ponad 10 lat, patrząc tylko na ilość osób zameldowanych (o czym precyzyjnie nas informuje 
Urząd Skarbowy), ubyło ponad 2000 osób. Z parafii ponad 14000 staliśmy się parafią niespełna 12000. To 
spory procent. Na przestrzeni tych lat wzrosła równieŜ średnia wieku parafian. Widać to gdy porówna się 
ilość chrztów (co świadczy o młodych rodzinach) i ciągle wzrastającą ilość pogrzebów. Oznacza to, Ŝe 
wzrasta równieŜ liczba tych Parafian, którzy z racji wieku, choroby fizycznie nie są w stanie dotrzeć do 
kościoła. Ostatni czynnik (który chyba zawsze był obecny) to ludzie młodzi teoretycznie zameldowani na 
terenie parafii, ale w praktyce nieobecni w Raciborzu (studia, zagranica). Nie zmienia to faktu, dla nas 
najwaŜniejszym czynnikiem dającym do myślenia będzie postępująca laicyzacja. 

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. 


