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XXXI Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (19, 1 – 10)
„Jezus 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.”

T

ego dnia tłum osądził Zacheusza, spojrzał na
niego z góry; Jezus przeciwnie, dokonał czegoś
odwrotnego: spojrzał w górę na niego. Spojrzenie
Jezusa wykracza poza wady i widzi osobę; nie
zatrzymuje się na złu z przeszłości, ale przewiduje
dobro w przyszłości; nie godzi się na zamknięcia,
ale poszukuje drogi jedności i komunii; pośród
wszystkich, nie zatrzymuje się na pozorach, ale
patrzy na serce. Jezus patrzy na nasze serce, na
Twoje serce, na moje serce. Z tym spojrzeniem
Jezusa moŜecie sprawiać rozwój innej ludzkości,
nie czekając na oklaski, ale poszukując dobra dla
niego samego, ciesząc się, Ŝe zachowaliście czyste
serce i pokojowo walczycie o uczciwość i sprawiedliwość. Nie zatrzymujcie się na powierzchni rzeczy i nie ufajcie światowym liturgiom pozorów,
„makijaŜy” duszy, aby wydawać się lepszymi.
Natomiast dobrze zainstalujcie połączenie bardziej
stabilne, serce, które niestrudzenie widzi i przekazuje dobro. I tę radość, którą darmo otrzymaliście
od Boga, darmo dawajcie (por. Mt 10, 8), bo wielu
na nią czeka! Oczekują jej od was. Posłuchajmy
wreszcie słów Jezusa do Zacheusza, które zdają się
być wypowiedziane właśnie do nas dzisiaj: „Zejdź
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w

twoim domu”. Otwórz mi drzwi swojego serca.
Jezus kieruje dziś do ciebie to samo zaproszenie:
„Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Moglibyśmy powiedzieć, Ŝe Światowy Dzień MłodzieŜy, rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w
domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym
mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce
przyjść do twego domu, być obecnym w twoim
codziennym Ŝyciu: w nauce, studiach i pierwszych
latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i
marzeniach. JakŜe się to Jemu podoba, aby to
wszystko było Mu zaniesione w modlitwie! JakŜe
bardzo ufa, Ŝe pośród wszystkich codziennych
kontaktów i czatów na pierwszym miejscu będzie
złota nić modlitwy! JakŜe bardzo pragnie, aby Jego
Słowo przemawiało do kaŜdego twego dnia, aby
Jego Ewangelia stała się twoją i była twoim „nawigatorem” na drogach Ŝycia. Jezus, prosząc, by mógł
przyjść do twego domu, jak to uczynił w przypadku
Zacheusza, wzywa ciebie po imieniu. Jezus kaŜdego z nas woła po imieniu. Twoje imię jest Mu drogie...
PapieŜ Franciszek, Kraków, 31.07.2016
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Poniedziałek – 31 października 2016
Łk 14,12-14
630
W rocznicę urodzin Janiny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Za †† rodziców Mariannę i Szczepana, Agatę i Jana, siostrę ElŜbietę, Jana, Anielę, Stanisława
900
Kwaśników, †† z rodziny z obu stron, † Adama i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† rodziców z obu stron, Ŝonę Marię i pokrewieństwo
2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za †† męŜa, ojca i dziadka Herberta Grzesiczek, Anielę i
Reinholda Grzesiczek, Zofię, Józefa, Joachima Kłosek, za † Marka Maryszczaka, za † Sławomira Niedopytalskiego w pół roku po śmierci, Jerzego Niedopytalskiego w 29. rocznicę
śmierci, † Mikołaja Kuka w 19. rocznicę śmierci i Marię Kuka w 9. rocznicę śmierci, za † Józefa Piórko (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † Marka Górnego (od sąsiadów z ulicy
Słowackiego 54 i 56), za † męŜa i ojca Antoniego Blokesz i dusze w czyśćcu cierpiące, za †
Edwarda Pałka (w 30. dzień), za † Krystynę Pospiszyl (w 30. dzień), za †† rodziców Bronisława, Marię i Łucję Grześ, †† teściów Annę i Jana Trojgo i †† z rodziny, za † Ŝonę Stanisławę Włodarską (w 30 dzień), za †† Edwarda i Weronikę Strzeleckich oraz szwagra Adama
Kudasiewicza, za † Tadeusza Konopnickiego (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † Stanisława Michalczyk (w 30. dzień), za † ojca Alfreda Mucha (od córki Moniki), za † Ŝonę Władysławę Pluta, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron, za † Marię Woźniak (od siostry Zofii Liptak), do Miłosierdzia BoŜego za † ciocię Jadwigę Frencel, za †† Bronisławę i Stanisława Juruś,
Mariannę i Wojciecha Juruś, Katarzynę i Jana Madej, Zofię i Edmunda Milczyńskich, Teofilę i
Kazimierza Rudzińskich, Wandę Cholwarską, GraŜynę Wolak i Zofię Wieczorkowską
NaboŜeństwo RóŜańcowe
Wtorek – 1 listopada 2016 – Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Marię Paskuda, ks. Filipa Wollnik, dziadków z obu stron oraz
wszystkich †† z rodziny Wolnik, Paskuda, Sztuka i Krzosok
900
Za † męŜa Huberta, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
Za † Emilię Korus w 3. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
1030
1200
Za † tatę i męŜa Józefa Nowak oraz za † babcię i teściową Janinę Nowak
1500
Na cmentarzu nieszpory i procesja
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1715
1800
Za wszystkich †† z rodziny
Środa – 2 listopada 2016 – Wszystkich Wiernych Zmarłych
Hi 19,1.23-27; 1 Kor 15,20-24.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Teresę, męŜa Alojzego, synową Jolantę, syna Rolanda i dusze w
czyśćcu cierpiące
900
Za †† rodziców Anielę i Józefa Durlak, † brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny
1500
Na cmentarzu Msza św. za zmarłych zalecanych
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Za †† rodziców Eugenię i Antoniego, babcię Annę i †† z obu stron
2. Za † męŜa Czesława Strojnego w 2. rocznicę śmierci, †† Annę i Jana Szulcyk i wszystkich ††
z rodziny
1830
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
I Czwartek miesiąca – 3 listopada 2016
Łk 15,1-10
630 1. Za †† rodziców Jana i Petronelę, braci Franciszka, Eugeniusza, siostrę Helenę, bratową Bronisławę oraz rodziców Jakuba i Ludwikę, siostry Genowefę, Marię i Zofię oraz braci Jana i Stanisława
2. Za zmarłych zalecanych
1630
Adoracja Najświętszego Sakramentu – Godzina Święta
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka), oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ewę RóŜycką
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I Piątek miesiąca – 4 listopada 2016 – św. Karola Boromeusza, biskupa
Łk 16,1-8
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji ks. Henryka z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900
Za zmarłych zalecanych
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja Najświętszego Sakramentu do wieczornej Mszy)
1645
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† ojca Stanisława Drab w 17. rocznicę śmierci, matkę Stefanię, siostrę Irenę, szwagra
Alfreda, dziadków z obu stron
1900
Spotkanie dla młodzieŜy z modlitwą w duchu Taize
I Sobota miesiąca – 5 listopada 2016
Łk 16,9-15
630
Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
RóŜaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca
1030
Spotkanie Rodzin w ramach Ruchu Rodzin Nazaretańskich; konferencja, Adoracja, Msza Święta... do ok. godz. 1500)
00
16
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800
W sobotni wieczór: 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Zofii oraz 50. rocznicy urodzin GraŜyny z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla jubilatek
i ich rodzin
2. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka, rodziców i teściów oraz całe pokrewieństwo
3. Z okazji 50. rocznicy ślubu BoŜeny i Ryszarda śelazko z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla jubilatów i dla całej rodziny
XXXII Niedziela Zwykła – 6 listopada 2016
2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38
700
W intencji matki chrzestnej Olgi z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† z rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W języku łacińskim Za zmarłych zalecanych
Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
1030
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Julia Helena Wenc, Maria Aleksandra Zając, Gabriel Adam Spata, Bartosz Ryszard Gocyła, Alex Adam Kowalski, Kacper
Sebastian Harc, Adam Dariusz Niewęgłowski, Julia Amelia Pajkiert, Jagna Zofia Mikszan
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Jozefa z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Rajnolda w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych z naszych rodzin
•
•
•
•

•
•
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych, a więc wspomnienie tych wiernych, którzy w swoim
codziennym, zwykłym Ŝyciu uświęcili się, mimo, Ŝe nie zostali oficjalnie beatyfikowani czy kanonizowani. Uświadamia nam to nasze powszechne powołanie do świętości. Warto przy tej okazji korygować nazewnictwo i nie mówić np. o „święcie zmarłych”. Poniedziałkowa wieczorna Msza Święta
będzie z uroczystości Wszystkich Świętych.
Zapraszamy we wtorek na godz. 1500 na nieszpory i procesję na cmentarzu Jeruzalem.
W środę, 2 listopada w dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, czyli dzień modlitwy za
dusze zmarłych, równieŜ o 1500 przy krzyŜu na cmentarzu Msza Święta.
Tego dnia po wieczornej Mszy Świętej spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.

4
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Źródło - gazetka
Przypomnijmy, Ŝe w tych dniach (od 1 do 8 listopada) moŜemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Zwykłymi warunkami są: nawiedzenie cmentarza, modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dowolna modlitwa według intencji Ojca Świętego, Komunia Święta.
W naszym kościele codziennie o 1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych. Wypominki moŜna składać
w zakrystii.
W tym tygodniu nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego a takŜe Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Zapraszamy jednak w sobotę na spotkania w ramach dnia skupienia dla rodzin organizowane przez
Ruch Rodzin Nazaretańskich. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 1030, w planie Eucharystia, konferencja, Adoracja, posiłek. Zakończenie około godz. 1500.
W tym tygodniu nie będzie Mszy szkolnej (zapraszamy wszystkich w Uroczystość Wszystkich Świętych). Nie będzie równieŜ spotkań dla dzieci komunijnych.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1630 Godzina Święta, w piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia, od
1645 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą w duchu Taize w piątek o godz. 1900. Później spotkanie organizacyjne przed Europejskim Spotkaniem Młodych w Rydze.
Kandydaci do bierzmowania z klas I i III gimnazjum będą mieli swoje spotkania w kolejne dni, 3-4 i
później 7-8-9 listopada. Klasy II w tygodniu od 14 listopada.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzieModlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
lany będzie sakrament chrztu świętego.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i BoŜe,
chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Przypominamy o pielgrzymce 19 listopaTy, który mówiłeś, Ŝe Królestwo Twoje nie jest z
da do Łagiewnik oraz w czerwcu przytego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa BoŜego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do
szłego roku do Fatimy i Santiago.
Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas
5 listopada w Winowie (od 1500) Kongres
stojących przed Twoim Majestatem.
Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń.
WywyŜszamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbieTego samego dnia w Albanii w Shkodre
nie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i
odbędzie się beatyfikacja męczenników
Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag
Albańskich, w tych pochodzącego z
zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie
Bliszczyc ks. Alfonsa Trackiego.
nasze grzechy i zaniedbane dobro. WyraŜamy naszą
W zakrystii jest do nabycia „Droga do
skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabienieba” z duŜym i małym drukiem.
gać o pomnoŜenie Twojej Chwały, dziękować za
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na
nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolebieŜące potrzeby parafii.
nia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty
kościele składamy serdeczne „Bóg zaDuch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań,
płać”.
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech
pomaga nam porządkować całe nasze Ŝycie i posłanRzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ
nictwo Kościoła.
w Raciborzu
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20
króluj w kaŜdym narodzie, na większą chwałę Przewww.nspjraciborz.pl
najświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe
Kancelaria czynna w dni powszednie
w godz.: 7.00 – 8.00; w poniedziałki oraz piątki
Królestwo: królestwo prawdy i Ŝycia, królestwo świę1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.
tości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny
pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.
508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;

