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Rocznica poświęcenia kościoła
Ewangelia według św. Łukasza (19,1-10)
„Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A /był tam/
pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i
bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale
nie mógł z powodu tłumu, gdyŜ był niskiego wzrostu. Pobiegł więc
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał
w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś
muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy,
widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto
połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus
rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyŜ i on jest synem Abrahama. Albowiem
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.”

D

ziś jest święto domu BoŜego, świątyni Boga,
miasta wiecznego Króla, oblubienicy Chrystusa... Zapytajmy, co to znaczy dom BoŜy, świątynia,
miasto, oblubienica? Nie zapomniałem się, ale
mówię z lękiem i czcią: my nimi jesteśmy. My,
mówię, my jesteśmy nimi, ale w sercu BoŜym, z
Jego łaskawości, a nie dzięki temu, jakobyśmy byli
godni. Nie trzeba więc sobie przywłaszczać tego,
co jest BoŜe i człowiek nie powinien wywyŜszać
samego siebie, bo Bóg, który uczynił to, co było

Jego, upokorzy wywyŜszającego się... Bóg Ŝywi
nas w czasie głodu jak bogaty ojciec rodziny i u
Niego znajdziemy chleb w obfitości. Dlatego jesteśmy Jego domem, w którym nigdy nie brakuje
pokarmu Ŝycia... Jesteśmy świątynią Boga przez
uświęcenie, miastem Króla najwyŜszego przez
społeczną wspólnotę Ŝycia, a oblubienicą nieśmiertelnego Króla przez miłość... Jest to naprawdę
nasze święto.
św. Bernard z Clairvaux (zm. w 1153 r.)

To naprawdę nasze święto. Wspólne święto jest więc okazją do Ŝyczeń i podziękowań. Dziękujemy zatem za kaŜdą troskę o naszą świątynię. Dziękujemy za tworzenie Ŝywego Kościoła, za wypełnianie naszej świątyni swoją obecnością, za rozwaŜane Słowo, modlitwy, Ŝycie sakramentalne... Dziękujemy za obecność w duchowym przygotowaniu w dniach poprzedzających jubileusz.
Kiedyś w refleksji nad Kościołem (w ramach rozmyślań przed szkolną katechezą) odkryłem rzecz
prostą, ale waŜną: jak wiele zawdzięczam mojej własnej parafii i kościołowi, który nas gromadził. Tutaj miały miejsce wszystkie najwaŜniejsze dla Ŝycia duchowego chwile. Tutaj, w kościele parafialnym,
narodziło się moje Ŝycie duchowe i tutaj się rozwijało. Było to odkrycie o tyle waŜne, Ŝe w pewnym
okresie czasu wzrastałem przy innej parafii... A jednak najwaŜniejsze rzeczy dokonały się w parafialnej
świątyni. śyczę wszystkim Parafianom takiego właśnie radosnego odkrycia. Niech ono pomoŜe ze
świadomością przeŜywać swoje chrześcijaństwo, a więc trwanie we wspólnocie, na modlitwie, w Łamaniu Chleba i nauce Apostołów... Oby udało nam się wspólnie w dobry sposób zapisać kolejne karty
historii Kościoła, takŜe tego, którego doświadczamy w wymiarze lokalnej wspólnoty parafialnej.
ks. Adam
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Poniedziałek – 19 października 2015
Łk 12,13-21
D ZIEŃ MODLITWY I A DORACJI W DUCHU WYNAGRODZENIA ZA ZANIEDBANIA
630
Do Opatrzności BoŜej z podziękowaniem i prośbą w intencji rodziny Postolak
700
Przez wstawiennictwo Matki Boskiej z prośbą za wszystkie osoby polecone
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800 1. Za † męŜa Jana Ujec w rocznicę urodzin, za †† ojców i szwagra Tadeusza
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry i Mariusza Cichon w 10. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Wtorek – 20 października 2015 – św. Jana Kantego, kapłana
Łk 12,35-38
J UBILEUSZ 80- LECIA P ARAFIALNEGO K OŚCIOŁA NSPJ
W intencji Waltra i Felicji z okazji 49. rocznicy ślubu o zdrowie i dalsze BoŜe błogosławień630
stwo w rodzinie
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Pauline und Johann Mateja, Eltern beiderseits,
Brüder Walter und Herbert, sowie Familie Schimitzek
900
W intencji Doroty z okazji urodzin oraz za † męŜa Antoniego i †† rodziców z obu stron
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800 1. Msza Święta koncelebrowana przez księŜy pochodzących z parafii z homilią ks. Aleksandra
Radeckiego „W trosce o nieobecnych”
W intencji Parafian w rocznicę konsekracji kościoła
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
Środa – 21 października 2015 – bł. Jana Strzemię, biskupa
Łk 12,39-48
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Winfryda w dniu jego urodzin, †† rodziców z obu stron,
brata Gerharda, bratową Adelę, dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu
700
Dziękczynna w intencji Ignacego z okazji urodzin o opiekę Niepokalanej na dalsze lata Ŝycia
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
Msza Święta z homilią: 1. Za † Jerzego Taszka w dniu 80. urodzin
2. Za †† Franciszka Solisz, Katarzynę Szymon i dusze w czyśćcu cierpiące
Konferencja: „Trwali w nauce Apostołów”, ks. Adam Kondys
Czwartek – 22 października 2015 – św. Jana Pawła II, papieŜa
Łk 12,49-53
630
Za †† Emę i Huberta Kusz oraz Józefa i ElŜbietę Mazurek
700
Z okazji 70. rocznicy urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie za wstawiennictwem Matki BoŜej
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe z Janem Pawłem II
1800 1. Za † Janusza Wincera w 11. rocznicę śmierci
2. W int. Agnieszki i Stanisława w 45. r. ślubu o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Koncert
Piątek – 23 października 2015
Łk 12,54-59
630
Za † Józefa Grabiec w 4. r. śmierci, †† braci i siostry, rodziców i teściów o radość Ŝycia wiecznego
900
Za †† rodziców Jadwigę i Ernesta, brata Krystiana Juraszek i za wszystkich †† z rodziny
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800 1. Za Ŝyjącą rodzinę Kalus, za †† z rodziny Kalus, Bulenda, za kapłanów i dusze w czyśćcu
2. Za † syna Czesława Janczyszyn w 14. rocznicę śmierci, †† męŜa Eugeniusza, rodziców Ewę i
Wojciecha, Marię i Antoniego
1900
Koncert zespołu God’s Property
Sobota – 24 października 2015
Łk 13,1-9
630
W intencji Barbary z okazji 15. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i łaski
700
W intencji Janiny i Józefa Pawelec z okazji 40. rocznicy poŜycia małŜeńskiego o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
18
W sobotni wieczór: 1. W intencji ElŜbiety z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata
2. W intencji Ludwiki i Edwarda z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata wspólnego Ŝycia i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1930
W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy
XXX Niedziela zwykła – 25 października 2015
Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52
700
Za †† ElŜbietę i Klausa Klamt
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Leona Kurchan z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1030 1. W intencji rocznych dzieci: Jan Bartłomiej Kasowski, Anna Wojtyla, Wojciech Kociołek,
Marcin Arkadiusz Solisz, Iga RóŜycka
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Aliny i Kazimierza Waniek z okazji 50. rocznicy ślubu o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1200
Z okazji 35. rocznicy ślubu Krystyny i Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1500
Rejonowe spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej (Msza św.)
NaboŜeństwo RóŜańcowe Rycerstwa Niepokalanej
1545
1630
Koncert organowy z okazji 80-lecia kościoła NSPJ
1800 1. O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla rodziny Kozickich i Antonowiczów oraz za † Tadeusza Antonowicza w rocznicę śmierci
2. Dziękczynna w intencji Anny Komarnickiej z okazji 25 r. urodzin o dalsze BoŜe Błogosławieństwo i łaski
W tym tygodniu modlimy się: o duchową odnowę parafii
• Dzień dzisiejszy jest okazją do wdzięczności Bogu za dar naszego parafialnego kościoła, który we
wtorek, 20 października obchodzi 80-lecie konsekracji. Sam budynek kościoła i miniony czas
uświadamia nam, jak wiele duchowego dobra, jak wiele łask staje się tutaj naszym udziałem.
Dziękujemy wszystkim, którzy chętnie korzystają z tych łask. Pragniemy takŜe podziękować
wszystkim, którzy się troszczą o nasz kościół, o Ŝycie duszpasterskie, które się tutaj toczy, zarówno na plebanii, w domu katechetycznym, w kościele, dziękujemy za troskę o jego stronę materialną. Niech dobry Bóg wszystkim wynagrodzi.
• Dziś jeszcze o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym; o 1500 w kościele seminaryjnym w Opolu
powołanie Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za kapłanów, natomiast w Rudach Raciborskich wyjątkowy koncert chóru Pueri Cantores z Bochni.
• W kościele od 1600 RóŜaniec Fatimski – ostatnia część w formie naboŜeństwa o 1715.
• Wśród wydarzeń artystycznych organizowanych z okazji 80-lecia kościoła polecamy dziś premierę
filmu autorstwa Adriana Szczypińskiego i Wojciecha Mitręgi o naszym kościele, jego historii i
architekturze. Film trwa 104 minuty. Zapraszamy na godz. 1900.
• W kontekście obchodów jubileuszu poniedziałek będzie dniem Adoracji Najświętszego Sakramentu i
modlitwy w duchu zadośćuczynienia. Rozpoczęcie po porannej Mszy, zakończenie na róŜańcu o 1715.
• W samą rocznicę konsekracji, 20 października zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą z udziałem
księŜy pochodzących z naszej parafii.
• W środę ostatni z tematów rekolekcyjnych: „Trwali w nauce Apostołów”. Po Mszy konferencja ks.
Adama Kondysa.
• W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II, okazja do uczczenia relikwii.
• Wśród koncertów szczególnie polecamy duŜy chór gospel „własność Boga” (God’s Property z
Tychów). Ich występ w piątek o 1900.
• W sobotę od 1930 czuwanie w klasztorze Annuntiata.
• NaboŜeństwa róŜańcowe w tym tygodniu codziennie o 1715. Nie będzie róŜańca dla dzieci (a takŜe nie
ma spotkań w salkach dla dzieci z klas III).
• W przyszłą niedzielę o 1500 Rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. W związku z tym naboŜeństwo róŜańcowe wyjątkowo o 1545.
• Nasze obchody jubileuszu zakończymy w przyszłą niedzielę koncertem organowym o godz. 1630.
Serdecznie zapraszamy.
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Z okazji wspomnienia św. Łukasza pracowników SłuŜby Zdrowia zapraszamy do klasztoru Annuntiata w poniedziałek 19 października na godz. 1800.
MłodzieŜ zainteresowaną wyjazdem na Europejskie Spotkanie Młodych zapraszamy na spotkanie w piątek po Mszy wieczornej.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Dzisiaj przed kościołem moŜliwość nabycia „kremówek papieskich”, a takŜe róŜańców, które mają
słuŜyć modlitwie za Światowe Dni MłodzieŜy. Idea jest taka, aby nabyć róŜańce (które pochodzą od
chrześcijan z Ziemi Świętej, co jest pomocą dla nich), modlić się róŜańcem lub koronką za jedną osobę, którą spotkamy w czasie Światowych Dni MłodzieŜy i jeśli będziemy chcieli, to moŜna będzie ten
róŜaniec przekazać na pamiątkę tej osobie. Ponadto jeśli nabędziemy ten róŜaniec za cenę większą niŜ
5 zł to pomoŜemy naszej parafialnej młodzieŜy w wyjeździe do Krakowa na Światowe Dni MłodzieŜy.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, a dziś takŜe zbiórka na cele remontowe naszego kościoła.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Koncert
23 października, g. 19.oo
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. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

