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XXXIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (13,24-32)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku,
słońce się zaćmi i księŜyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą
padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą
Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i
chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z
czterech stron świata, od krańca ziemi aŜ do szczytu nieba. A od
drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy juŜ jego gałąź
nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, Ŝe blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, Ŝe to się dzieje,
wiedzcie, Ŝe blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aŜ się to
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.”

G

łosimy przyjście Chrystusa, nie pierwsze tylko,
lecz i drugie, od pierwszego o wiele wspanialsze. Pierwsze stanowiło obraz cierpliwości, drugie
przyniesie diadem BoŜego królestwa. U naszego
Pana Jezusa Chrystusa wszystko – co tylko być
moŜe – jest podwójne. Podwójne było Jego narodzenie: pierwsze z Boga przed wiekami, drugie z
Panny w pełni czasów. Podwójne teŜ przyjście:
pierwsze tajemnicze jak rosy na runo, drugie to,
które nastąpi, jawne. W pierwszym przyjściu był w
Ŝłóbku owinięty w pieluszki, w drugim będzie
odziany w światłość. W pierwszym cierpiał krzyŜ
nie bacząc na hańbę, w drugim przyjdzie w chwale
otoczony zastępem aniołów. Nie zatrzymujemy się
tedy na pierwszym przyjściu, lecz oczekujemy
drugiego. Przy pierwszym wołaliśmy: „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie” (Mt 21,9). To
samo powtórzymy przy drugim. Z aniołami wyjdziemy naprzeciw Panu i zawołamy w uwielbieniu:
„Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”.
Zbawiciel przyjdzie nie po to, by Go znów sądzono, lecz by sądzić tych, którzy Go sądzili. Ten,
który sądzony milczał, przypomni złoczyńcom
zbrodnie przy krzyŜowaniu i powie: „To uczyniłeś,
a milczałem” (Ps 49,21). Niegdyś przyszedł z BoŜej woli, aby ludzi pouczyć i przekonać, kiedyś –
choćby nie chcieli – poddadzą się Jego władzy...

Pan nasz, Jezus Chrystus, przyjdzie z nieba, przyjdzie w chwale na końcu świata w dniu ostatecznym. Bo kończy się ten świat. Ten świat stworzony
zostanie teŜ odnowiony. PoniewaŜ zepsucie, kradzieŜ, cudzołóstwa i róŜne inne grzechy rozpowszechniły się po ziemi i świat krwią się nasycił,
przeminie ten świat, aby ten przecudny dom nie
pozostał pełen grzechów i aby stał się piękniejszy.
Chcesz na to dowodów ze słów Pisma świętego?
Posłuchaj Izajasza: „Niebiosa będą zwinięte jak
księga i wszystkie gwiazdy będą spadać jak listowie z winnego krzewu i figi” (Iz 34,4). Ewangelia
mówi: „Słońce się zaćmi i księŜyc nie da jasności
swojej, i gwiazdy będą spadać z nieba” (Mt 24,29).
Nie smućmy się, bo nie sami musimy umrzeć! I
gwiazdy umrą, choć znów powstaną. Pan zwinie
niebo, ale nie po to, aby je zniszczyć, lecz piękniejszym uczynić. Posłuchaj Dawida: „Ty Panie na
początku uczyniłeś ziemię i dziełem rąk Twoich są
niebiosa. One poginą, a Ty pozostaniesz” (Ps
102,26). Powie ktoś: oto mówi wyraźnie, Ŝe poginą. Widać to ze słów następnych: „I wszystko jak
szata się zestarzeje, i jak odzienie je odmieniasz, i
odmienia się” (Ps 102,27)... Przeminą rzeczy widzialne i przyjdzie to, na co czekamy i co jest piękniejsze.
św. Cyryl Jerozolimski (zm. 386)
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Poniedziałek – 16 listopada 2015 – Rocznica poświęcenia Katedry w Opolu
Mt 16,13-19
630
Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
700
Z okazji urodzin Roberta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
1800 1. Za †† rodziców Adelę i Kazimierza Klimas, wnuka Tomasza Klimas
2. Za †† męŜa Ryszarda Ogonowskiego, matkę Helenę, teściów Alojzego i Annę Krybus, szwagra Antoniego Krybus, Janusza Kubielas
Wtorek – 17 listopada 2015 – św. ElŜbiety Węgierskiej, zakonnicy
Łk 19,1-10
630
Za † Mieczysława Rychlika (od szwagierki Marii i chrzestnego Józefa)
800
W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności w intencji Ryszarda z okazji 70. rocznicy urodzin
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900
Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysewicz
1800 1. Dziękczynna z okazji 35. r. ślubu Renaty i Ryszarda o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, miłość, zgodę i zdrowie w całej rodzinie, a zmarłym z rodziny o wieczny odpoczynek
Środa – 18 listopada 2015 – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Łk 19,11-28
630
Przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w intencji Marty Barszcz z prośbą o
powrót do zdrowia
700
Dziękczynna w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo dla
całej rodziny
1800 1. Za † męŜa Franciszka Micherda w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i rodzeństwo
2. Za †† Erykę i Antoniego Procek w kolejną rocznicę śmierci
Czwartek – 19 listopada 2015 – bł. Salomei, zakonnicy
Łk 19,41-44
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † brata Mariana Janczy i za †† rodziców (od siostry Anny z rodziną)
700
Za †† Jacka Janisz i Kazimierza DroŜdŜ (od ElŜbiety i Tomasza Laskosz z rodziną)
1630
Szkolna: Za †† rodziców Jana i Agatę, siostry ElŜbietę i Mariannę, † Szczepana, †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i syna Arkadiusza w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane dary, z prośbą o umocnienie wiary
2. Za †† rodziców Karola i Katarzynę Głombik, † Marię Głombik, †† rodzeństwo i pokrewieństwo
Piątek – 20 listopada 2015 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
Łk 19,45-48
630
Za † Zofię Bochenek (od rodziny Pławeckich)
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Józefa i Genowefę Migacz oraz za †† teściów Zofię i
900
Michała Tekielów
1800 1. Za †† rodziców Stefanię i Józefa Kubackich †† z rodziny: Windisz, Kawalec, Grabuńczyk oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stefana Nowakowskiego oraz †† Marię i Józefa śukowskich, Gertrudę i Józefa Nowakowskich, brata Romualda śukowskiego, szwagra Jana Majer,
†† z rodziny Radziejewskich
1900
Modlitwa w duchu Taize
Sobota – 21 listopada 2015 – Ofiarowanie NMP
Łk 20,27-40
630
Za † Leokadię Gajny w 4. rocznicę śmierci i jej †† rodziców
700
Z okazji 55. rocznicy sakramentu małŜeństwa Anny i Władysława z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Marię i Jana Blana
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † zięcia Leszka Szewczyk w 9. rocznicę śmierci, †† brata Edwarda, męŜa Tadeusza, rodziców, teściów, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Niedziela – 22 listopada 2015 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33-37
Do BoŜej Opatrzności w intencji Ingi Ligęza w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† rodziców Luizę i Alojzego Kadzimierz oraz Karola i Gertrudę Koza
1030
W intencji Parafian
1200
Ku czci św. Katarzyny w intencji wszystkich pracujących, emerytowanych i zmarłych kolejarzy
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 7. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: w intencji i o dobre owoce Światowych Dni MłodzieŜy
700

•
•
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•

Dzisiaj jeszcze o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim. Zapraszamy takŜe na
godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie ma spotkań dla dzieci komunijnych.
W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą w duchu Taize w piątek o godz. 1900. Do 22 listopada trwają zapisy na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane na przełomie roku
w Walencji. Szczegóły wyjazdu i zapisy na spotkaniu.
Dziś odbywa się pierwszy etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Prosimy Parafian
o podanie swoich kandydatów. MoŜna to uczynić przekazując przed kościołem karteczkę z zapisanym imieniem i nazwiskiem, albo napisać na przygotowanych kartkach w zakrystii.
Od dzisiaj istnieje moŜliwość zgłaszania się na wyjazd na Światowe Dni MłodzieŜy, które odbędą
się w Krakowie w lipcu 2016 r. (od 25 do 31). Do uczestnictwa zaproszeni są młodzi ludzie od 14
roku Ŝycia (zasadniczo do 30 r.Ŝ.). Zachęcamy do uczestnictwa w całym tygodniu, bowiem tylko
to daje moŜliwość uczestnictwa w katechezach, Festiwalu Młodych oraz pełne doświadczenie atmosfery tych dni. Wyjazd wiąŜe się z zakupem tzw. pakietu (plecak, materiały drukowane, nocleg, wyŜywienie, przejazdy w Krakowie). Pełny pakiet kosztuje 690 zł (dla młodzieŜy z Polski
10% zniŜki, a więc 621 zł), plus 10 euro na fundusz solidarnościowy. Formularze zgłoszeniowe
moŜna odebrać od młodych przed kościołem. Prosimy o 100 zł. zaliczki. MoŜemy takŜe wspomóc
młodych w wyjeździe chociaŜby kupując róŜaniec i modląc się za ŚDM. PoniewaŜ organizacja ŚDM
jest ogromnym przedsięwzięciem, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zapisy.
RównieŜ w kontekście Światowych Dni MłodzieŜy poszukujemy rodzin, które zechciałyby przyjąć 2 lub 3 młodych ludzi z zagranicy. Sam pobyt w Krakowie będzie poprzedzony tzw. dniami w
diecezjach. W Raciborzu spodziewamy się ok. 600-800 ludzi. Będą oni u nas od środy 20 lipca
2016 do niedzieli 25 lipca. Zadaniem rodzin będzie udzielenie noclegu oraz zapewnienie wieczornego posiłku. Wydarzenia w ciągu poszczególnych dni będą zorganizowane. Jedynie niedziela
będzie „Dniem w Rodzinach”. MłodzieŜ nie oczekuje Ŝadnego luksusu. Będzie wdzięczna za
zwykłą gościnność. Rodziny gotowe na przyjęcie młodych mogą od młodzieŜy przed kościołem
zabrać specjalne foldery.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na organizację Światowych Dni MłodzieŜy w Krakowie; z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Ponadto przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe w naszym kościele.
RównieŜ za tydzień, w niedzielę Chrystusa Króla ministranci będą rozprowadzali kremówki. Dochód
przeznaczony będzie na cele LSO.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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Parafialne sprawy
W minioną niedzielę odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Oto krótkie sprawozdanie z
poruszanych tam tematów.
świata. W naszej parafii spodziewamy się od 50
Poprzednie spotkanie miało miejsce na wiodo 100 młodych, co oznacza, Ŝe potrzebujemy od
snę tego roku. Podsumowano więc wydarzenia
25 do 50 rodzin gotowych przyjąć młodych do
minione: w wymiarze duszpasterskim uroczystość
swoich domów.
jubileuszu 80-lecia kościoła, w wymiarze gospodarczym tegoroczne remonty. Przypomnijmy była
Warto teŜ zachęcać młodych ludzi (z naszych
to przede wszystkim wymiana głównych drzwi
rodzin), aby zechcieli równieŜ wziąć udział w
kościoła. Inwestycja ta pochłonęła 115.000 zł.
Światowych Dniach MłodzieŜy i wyjechali do
Krakowa. WiąŜe się to z pewnymi wydatkami, co
PoniewaŜ było to juŜ ostatnie spotkanie Rady
równieŜ warto zaplanować odpowiednio wcze(kończy się 5. letnia kadencja Rady) omówiono
śniej.
takŜe procedurę wyboru nowej Rady. W Radnie
Szczegółowe kwestie są zresztą przedmiotem
moŜna być przez dwie kolejne kadencje. W przypadku naszej parafii, co jest uzaleŜnione od wielkazania dzisiejszej niedzieli.
Wśród pozostałych omawianych spraw wykości, Rada powinna liczyć ok 20 osób. Dwie
brzmiały dalsze plany remontowe (wymiana
trzecie członków jest z wyboru Parafian, natopozostałych drzwi) oraz lepsze duszpasterskie
miast jedna trzecia z mianowania. Same wybory
składają się z dwóch części. W pierwszej (dzisiej„zagospodarowanie” uroczystości Wszystkich
Świętych. Mówiono o „Marszu Wszystkich Święsza niedziela) wierni zgłaszają swoich kandydatych” jako pewnej alternatywie do coraz mocniej
tów. Przedstawienie list i same wybory odbędą
pojawiającym się zwyczajom związanym z halsię w I niedzielę Adwentu, a więc 29 listopada. W
kolejną niedzielę odbędzie się na naboŜeństwie
loween.
Rozmawialiśmy takŜe o sprawach bardziej
zaprzysięŜenie nowej Rady.
społecznych, mianowicie o planach zagospodaSporą część poświęciliśmy przygotowaniom
rowania pobliskiego parku przy ul. Warszawskiej,
do Światowych Dni MłodzieŜy, zwłaszcza temu,
co ponoć ma się wiązać z wycinką drzew i w
co będzie w jakiś sposób dotyczyło dorosłych i
praktyce z likwidacją tego parku. Być moŜe ten
rodzin. Chodzi tutaj przede wszystkim o przygotemat, po zasięgnięciu bliŜszych informacji, wrótowania do tzw. Dni w Diecezjach (czyli w prakci jeszcze i będzie przybliŜony wiernym.
tyce w naszych parafiach), w których będziemy
ks. Adam
gościć przez kilka dni młodych z róŜnych stron

Niedziela po 2030
dziś o przygotowaniach do SDM
SDMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi

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.

