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XXXII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (12,38-44)
„Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: StrzeŜcie się
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych
szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i
dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną
wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało
wiele. Przyszła teŜ jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniąŜki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.”

P

amiętaj o owej wdowie, która sama siebie zaniedbała przez troskę o bliźnich i oddała
wszystko, co miała, aby Ŝyć, pamiętała bowiem o
Ŝyciu przyszłym, jak o tym poświadczył sam Sędzia. Inni bowiem – mówi – przynieśli z obfitości
swojej, ona natomiast, moŜe uboŜsza jeszcze od
wielu biedaków – majątek jej bowiem składał się z
dwóch pieniąŜków – duchem była jednak bogatsza
od wszystkich bogaczy. Ona to bacząc tylko na
dobra i zapłatę wieczną, „chciwa była” skarbu
niebieskiego, a wyrzekła się całego majątku, który
z ziemi pochodzi i do ziemi powraca. Oddała to, co
miała, aby posiąść to, czego jeszcze nie widziała.
Oddała rzeczy zniszczalne, aby zyskać nieśmiertelne. Sama biedna, nie pogardziła zapowiedzianą
przez Boga zapłatą niebiańską i dlatego teŜ nie
zapomniał o niej Ten, który wszystkim rządzi, co
więcej – Sędzia świata wyprzedził swój wyrok i tę,
którą miał uwieńczyć na sądzie, przepowiedział juŜ
w Ewangelii. ZłóŜmy więc i my Panu ofiarę z Jego
własnych darów. Nie posiadamy bowiem niczego,
co nie byłoby Jego darem i bez [Jego] skinienia my
sami nawet nie istnielibyśmy. CóŜ bowiem moŜemy uznać za nasze, my, którzy na mocy wielkiego i
szczególnego długu nie naleŜymy nawet do nas

samych? Nie tylko bowiem zostaliśmy uczynieni
przez Boga, ale i odkupieni (zob. 1 Kor 6,19-20).
Radujmy się, bo odkupieni jesteśmy wielką ceną –
krwią samego Pana – a dzięki tej cenie przestaliśmy
być podłymi i bez wartości, bo rzeczą podlejszą od
niewolnictwa jest wolność nie poddana (BoŜej)
sprawiedliwości: bowiem człowiek wolny w ten
sposób pozostaje niewolnikiem grzechu i jeńcem
śmierci. ZłóŜmy zatem Bogu ofiarę z Jego darów,
dajmy je Temu, który je przyjmuje w kaŜdym biedaku; dawajmy z radością. Podoba się bowiem
Jemu taki gwałt, gdy siłą wdzieramy się do Jego
królestwa wyłamując bramy niebios dobrymi
uczynkami (zob. Mt 11,12). Pan nasz bowiem,
który jedynie jest dobry jako Bóg, nie pragnie
chciwości, lecz szczodrobliwości. Czego bowiem
nie posiada Ten, który posiada nawet posiadających? Wszyscy przecieŜ bogacze są w Jego ręku.
On jednak w swojej niezmierzonej dobroci i sprawiedliwości pragnie, by Mu wzajemnie składano
dary z Jego własnych darów, i tak ma okazję do
łaskawości względem ciebie, jest bowiem dobry; i
tak daje Ci zasługę, abyś godnie otrzymał, jest
bowiem sprawiedliwy.
św. Paulin z Noli (zm. w 431 r.)
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Poniedziałek – 9 listopada 2015 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
J 2,13-22
630
Za †† rodziców Jana i Bronisławę Chmielewskich oraz dziadków z obu stron
700
Za † Józefa Czekała w 1. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo
1800 1. Za †† syna Piotra i Ŝonę Marię Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodziny Zuber i Matuszek
2. Za † Janinę Rolnik w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
3. Za † Mateusza Głombik
Wtorek – 10 listopada 2015 – św. Leona Wielkiego, pap. i doktora K-ła
Łk 17,7-10
630
Dziękczynna w intencji Ewy i Zbigniewa Bauer z okazji 25. rocznicy ślubu z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo
800
W języku niemieckim: Za †† rodziców i dziadków z rodziny Szkoc i Kusz
900
Za †† rodziców Jana, Katarzynę, Karolinę i Macieja, za †† sąsiadki, koleŜanki, dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † Julię Bezpalków w 2. rocznicę śmierci, †† męŜa i rodziców, †† rodzeństwo
2. Za †† rodziców Antoninę i Józefa Piechaczek, †† siostry Agnieszkę, Adelę, Annę i Marię, †
Jerzego Sobeczko i †† z rodzin Piechaczek i Kreis
Środa – 11 listopada 2015 – św. Marcina z Tours, bpa / Święto Niepodległości
Łk 17,11-19
630
Za † Ewę Kelner w 1. rocznicę śmierci
700
Za †† rodziców Alfredę i Stanisława, dwóch braci Zbigniewa i Mieczysława i dusze w czyśćcu
cierpiące
900
W intencji Ojczyzny
1800 1. Za † Aleksandrę Brzoskę w rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa oraz za †† Natalię i Franciszka Kozickich, †† z pokrewieństwa
2. W intencji Aleksandry z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym
Ŝyciu oraz w 45. rocznicę ślubu Witolda i Marceli o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Czwartek – 12 listopada 2015 – św. Jozafata, biskupa i męczennika
Łk 17,20-25
630
Za †† Marię i Mieczysława Zięba
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa, ojca i dziadka Herberta Grzesiczek i dusze w czyśćcu
cierpiące
1630
Msza Święta szkolna
1800 1. Za †† rodziców Marię i Jana, siostrę Danusię, dziadków z obu stron, ciocie: Agnieszkę i Bronisławę, Janinę i jej męŜa Antoniego i wszystkich †† z rodziny Ziemniak oraz za † ks. proboszcza Alojzego Jurczyka i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców z obu stron, Ŝonę Marię, † Ludwinę i †† z pokrewieństwa
Piątek – 13 listopada 2015 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
Łk 26,17-37
630
Za †† mamę Katarzynę, siostrę Genowefę
900
W intencji Katarzyny Dziekan z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane
łaski, o błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny
1800 1. Za † męŜa Stanisława Rydzaka i †† rodziców z obu stron
2. O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny Budziosz
1900
Dekanalne spotkanie dla młodzieŜy w kościele Farnym na Rynku
Sobota – 14 listopada 2015 – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
Łk 18,1-8
630
Za †† dziadków Marię i Maksymiliana oraz brata Bernarda
700
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej
rodzinie z okazji 75. rocznicy urodzin Gerarda
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Marii i Edwarda z
okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Za †† rodziców Edwardę i Andrzeja oraz †† braci Mirosława i Marka o spokój duszy
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XXXIII Niedziela zwykła – 15 listopada 2015
Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32
700
Za † Gertrudę Skroch
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† rodziców Eugenię i Franciszka Jabłońskich, †† dziadków z obu stron Antoniego, Józefę i
Marię, Domicelę i Stanisława Rudzkich i wszystkich †† z pokrewieństwa
W intencji Danuty z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś1030
bą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200
Za †† brata Romana Szurek w 24. rocznicę śmierci, mamę Bronisławę w 20. rocznicę śmierci,
ojca Józefa i †† dziadków z obu stron
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Msza święta zbiorowa za zmarłych: za † Andrzeja Wieczorka (od współlokatorów z ulicy
Katowickiej 17 i 17a), za † Teresę Wolną (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za † męŜa Leszka Pałka w 3. rocznicę śmierci, za †† Mieczysława i rodziców Marię i Tomasza, za †
Piotra Gajosa (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32), za †† siostrę Antoninę, brata Mieczysława, bratową Krystynę oraz †† rodziców, za † Antoniego Tajster (w 30. dzień), † Ŝonę Gertrudę, † zięcia, za † Jana Franica i †† z rodziny, za † Jana Detyna (w 30. dzień), za † mamę Cecylię Fichna w 1. rocznicę śmierci, † ojca Antoniego Fichna oraz wszystkich †† z rodziny, za
† Jana Detynę (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20), za † koleŜankę Romę Łobos, za † Teresę
Szostek (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17A), za † Teobalda Hoszek (od sąsiadów z ul.
Katowickiej 7)
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych zalecanych
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową za zmarłych zalecanych.
• Dziś takŜe o 1600 zapraszamy na spotkanie Rady Parafialnej. Przy tej okazji pragniemy zapowiedzieć wybory do nowej Rady. Mija bowiem pięcioletnia kadencja. W związku z tym bardzo prosimy
wszystkich wiernych o zgłoszenia kandydatów do nowej Rady. MoŜna to uczynić pisząc nazwiska
swoich kandydatów ma kartkach (poza uzasadnionymi wypadkami dana osoba nie powinna być wybrana na 3 kadencję). Prosimy o przyniesienie tych kartek w przyszłą niedzielę. Przypomnijmy, Ŝe w
przypadku naszej parafii Rada Parafialna nie powinna być mniejsza niŜ 17 osób. Przypomnijmy równieŜ, Ŝe 2/3 Rady jest z wyboru wiernych, 1/3 z nominacji proboszcza.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu będą spotkania dla dzieci przygotowujących się do
spowiedzi i Komunii Świętej.
• W czwartek w ramach Wieczoru Damsko-Męskiego zapraszamy na spotkanie i wykład p. Emilii Lichtenberg-Kokoszka nt pamięci prenatalnej. Spotkanie odbędzie się o 1900 w domu katechetycznym.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie tym razem do kościoła Farnego na Rynku. Będzie to dekanalne spotkanie wszystkich zainteresowanych wyjazdem na Światowe Dni MłodzieŜy do Krakowa w
przyszłym roku. Rozpoczęcie o 1900.
• Przypominamy takŜe o planowanym w Opolu na 14 listopada Prologu – spotkaniu przygotowującym liderów i wolontariuszy.
• W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania dla klas pierwszych. Uczniowie klas drugich będą mieli spotkania od 16 listopada.
• W sobotę i w niedzielę warsztaty psychologiczne prowadzone przez p. Marię Krzemień pt „śyj
po BoŜemu”. Szczegóły na plakacie.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, a przed kościołem zbiórka do puszek
na pomoc Kościołowi w Potrzebie; z przyszłej niedzieli na organizację Światowych Dni MłodzieŜy w
Krakowie. Przed kościołem zbiórka na spłacenie wykonanych remontów w naszym kościele oraz na
remont kościoła katedralnego.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Teobald Hoszek, lat 75, zam. na ul. Katowickiej 7
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20

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;

