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XXXII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (20, 27 – 38)
„Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, Ŝe nie
ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu,
MojŜesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał Ŝonę, a
był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi
potomstwo swemu bratu. OtóŜ było siedmiu braci. Pierwszy wziął
Ŝonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie Ŝoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za Ŝonę. Jezus im
odpowiedział: Dzieci tego świata Ŝenią się i za mąŜ wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się Ŝenić nie będą, ani za mąŜ wychodzić. JuŜ
bowiem umrzeć nie mogą, gdyŜ są równi aniołom i są dziećmi BoŜymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A Ŝe umarli zmartwychwstają, to i MojŜesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy
Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
Ŝywych; wszyscy bowiem dla Niego Ŝyją.”

J

ak nosiliśmy obraz człowieka ziemskiego, nośmy teŜ obraz niebieskiego, bo pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi z nieba – niebieski”
(1 Kor 15, 49. 47). Gdy to czynić będziemy, najdroŜsi, juŜ więcej nie umrzemy. Nawet gdy to ciało
rozłoŜy się, Ŝyć będziemy w Chrystusie, jak On
sam powiedział: „Kto wierzy we Mnie, choćby
umarł, Ŝyć będzie” (J 11, 25). I w końcu jesteśmy
pewni – świadczy o tym sam Pan – Ŝe Ŝyją Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy święci BoŜy. O nich to
właśnie mówi Pan: „Wszyscy oni Ŝyją: Bóg bowiem jest Bogiem Ŝywych, a nie umarłych” (Łk 20,
38). A Apostoł mówi o sobie: „Dla mnie bowiem
Ŝyciem jest Chrystus, a i śmierć zyskiem; pragnąłbym raczej umrzeć i być z Chrystusem” (Flp 1, 21.
23). I jeszcze: „My zaś dopóki jesteśmy w tym
ciele, pielgrzymujemy z dala od Pana; wedle wiary
bowiem postępujemy, a nie według widzenia” (2
Kor 5, 6 – 7). Oto w co wierzymy, najdroŜsi bracia.
Poza tym „jeśli w tym Ŝyciu połoŜyliśmy nadzieję,
jesteśmy najnędzniejszymi spośród wszystkich
ludzi” (1 Kor 15, 19). śycie istot na tym świecie:
bydła, dzikich zwierząt, ptaków – jak sami widzicie
– jest tak długie jak nasze, albo i dłuŜsze. To nato-

miast, które jest właściwe człowiekowi, dał Chrystus przez swojego Ducha. Jest nim Ŝycie wieczne,
bylebyśmy tylko więcej juŜ nie grzeszyli. Bo jak
śmierć przychodzi przez grzech, tak unika się jej
przez cnotę; Ŝycie traci się przez grzech, a zatrzymuje przez cnotę. „Albowiem zapłata grzechu –
śmierć, darem BoŜym – Ŝycie wieczne przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego” (Rz 6, 23)... On rozwiązał więźniów i zniszczył nasze kajdany, jak niegdyś
powiedział Dawid: „Pan podnosi wyśmianych, Pan
uwalnia więźniów, Pan oświeca niewidomych” (Ps
146, 7 – 8). I znowu: „Zniszczyłeś moje więzy,
Tobie złoŜę ofiarę pochwalną” (Ps 116, 16 – 17).
Uwolnieni z więzów, gdy przeszliśmy pod znaki
Pańskie przez sakrament chrztu, wyrzekliśmy się
szatana i wszystkich mu podwładnych aniołów,
którym dawniej słuŜyliśmy; obyśmy im juŜ więcej
nie słuŜyli, wyzwoleni krwią i imieniem Chrystusa... Pozostańcie odtąd czyści i bez skazy na dzień
Pański. Wielkie są bowiem i nieskończone, przeznaczone dla wiernych nagrody, „których ani oko
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani do serca
ludzkiego nie weszły” (1 Kor 2, 9).
św. Pacjan z Barcelony († ok. 390)
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Poniedziałek – 7 listopada 2016
Łk 17,1-6
630
Za † ojca Alfreda
900
Za † Wacława Kowal w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i całe pokrewieństwo
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† z rodzin Taszka i Raczek
2. Za † Józefa Postolak w kolejną rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny z obu stron
Wtorek – 8 listopada 2016
Łk 17,7-10
630
Za †† Halinę Hołówko – Mosiałek i Mariana Mosiałek oraz pokrewieństwo z obu stron
800
W języku niemieckim: Za † Marię Woźniak (od Krystyny i Leona Siwka z rodziną)
1715
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. W intencji Wiktora z okazji 5. rocznicy urodzin
2. Za †† męŜa Gustawa, jego rodziców Katarzynę i Antoniego, †† Rozalię i Marię, Michała i
Katarzynę, siostrę Ludwikę, jej męŜa Mieczysława i syna Jana, Stanisława i Helenę
3. W intencji Kamila Simka z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Środa – 9 listopada 2016 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
J 2,13-22
630
Za †† rodziców Katarzynę i Gerharda Niestrój, dziadków, Jerzego Trompeta, rodziców oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za †† rodziców Stanisława i Helenę Palczyńskich, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo
1800 1. Za †† Piotra Zuber, Marię Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodziny Zuber i Matuszek
2. Za † Ryszarda Orłowskiego i jego † Ŝonę Annę (od lokatorów z ulicy Słowackiego 83)
Czwartek – 10 listopada 2016 – św. Leona Wielkiego, pap. i doktora K-ła
Łk 17,20-25
630
Za †† rodziców Jana i Helenę Bukowskich, pokrewieństwo oraz za †† z rodziny Kuteń i Andres
Szkolna: O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie Cibis oraz za wszystkich †† z rodziny
1630
Cibis
1800 1. Za † Jana Dapa, †† rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny
2. Za †† rodziców Alfredę i Stanisława, braci Zbigniewa i Mieczysława i dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 11 listopada 2016 – św. Marcina, biskupa, Święto Niepodległości
Łk 17,26-37
630
Do Ducha Świętego w 16. rocznicę urodzin Filipa oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla
Wiktorii i Andrzeja
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Kamili z okazji 30. rocznicy urodzin
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. W intencji Ojczyzny
2. Za †† rodziców Anastazję i Dymitra, brata Borysa, męŜa Stefana i pokrewieństwo z obu stron
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Sobota – 12 listopada 2016 – św. Jozafata, biskupa i męczennika
Łk 18,1-8
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Aleksandrę Brzoską, Bogusławę Kozicką, Helenę Fedak, Józefa
Marcinkowskiego oraz †† pokrewieństwo
1730
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
1800
W sobotni wieczór: 1. Dziękczynna w intencji męŜa Wiktora Bosuleanu z okazji 75. rocznicy
urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ryszarda w 6. rocznicę śmierci, †† matkę Helenę, teściów,
szwagra Antoniego i Janusza i dusze w czyśćcu cierpiące
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla
Edwarda z okazji 70. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny
XXXIII Niedziela zwykła – 13 listopada 2016
Ml 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
700
Za †† rodziców Marię i Franciszka Cieleckich, braci Józefa, Andrzeja i Jana, siostrę ElŜbietę,
szwagra Janusza
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa i ojca Piotra Dołęga w 4. rocznicę śmierci i za †† rodziców z obu stron

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
30
10
W intencji Mateusza Flegel z okazji 16. rocznicy urodzin, z prośbą o dary Ducha Świętego,
BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Fatimskiej
1200
Za † męŜa i ojca Karola Butyńskiego w 15. rocznicę śmierci
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
1800
Za † ojca Kazimierza Nowakowskiego w 50. rocznicę śmierci i za †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych z naszych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj, a takŜe w poniedziałek i wtorek o 1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych.
Dzisiaj w Szkodre w Albanii odbyła się beatyfikacja męczenników, w tym ks. Alfonsa Trackiego,
który pochodził z Bliszczyc. W gazetce drukujemy komunikat ks. Biskupa w którym znajduje się kilka
informacji o nowym błogosławionym.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
Msza szkolna w czwartek o 1630. Nie będzie jednak spotkania dla dzieci przygotowujących się do
spowiedzi i Komunii Świętej.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
Tego dnia rozpoczyna się Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i
Pana. W soboty i niedziele Nowenna o 1715, w pozostałe dni po wieczornej Mszy Świętej. Zachęcamy
do udziału. Przypominamy o moŜliwości wyjazdu do Łagiewnik na centralne uroczystości w sobotę
19 listopada. Ta tematyka będzie takŜe treścią programu „Między Niebem a Ziemią” w TVP 1 z udziałem ks. Biskupa Ordynariusza.
W piątek 11 listopada nie będzie spotkania dla młodzieŜy.
Biskup Opolski mając na uwadze dobro duchowe wiernych, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na
terenie Diecezji Opolskiej w dniu 11 listopada 2016 r.
W przyszłą niedzielę o godz. 1600 RóŜaniec Fatimski. Ostatnia część w formie wspólnego naboŜeństwa wraz z Nowenną.
RównieŜ w przyszłą niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, natomiast na Jasnej Górze Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy.
Przypominamy (i prosimy o wcześniejsze zgłoszenia) o wyjeździe na Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze na przełomie roku oraz o czerwcowej pielgrzymce do Fatimy i Santiago. Szczegóły
na plakatach.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; za
tydzień dodatkowa zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Janina Czogała, lat 81, zam. na ul. Słonecznej 5
 Paweł Frankowski, lat 75, zam. na ul. Opawskiej 68a
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Komunikat Biskupa Opolskiego
w związku z beatyfikacją ks. Alfonsa Trackiego
Drodzy Diecezjanie,
W sobotę 5 listopada 2016 r., w archidiecezji Szkodra-Pult w Albanii odbyła się uroczystość beatyfikacyjna 38
męczenników, którzy oddali Ŝycie za Chrystusa w okresie
panowania komunistycznego reŜimu w tym kraju. Jednym z
księŜy zamęczonych i zamordowanych w czasach komunizmu
w Albanii, który został ogłoszony błogosławionym jest ks.
Alfons Tracki pochodzący z naszej diecezji z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bliszczycach (dekanat Branice).
Razem z całą diecezją pragnę wyrazić radość i wdzięczność
Bogu za beatyfikację Sługi BoŜego.
Ks. Alfons Tracki urodził się 2 grudnia 1896 r. w
Bliszczycach, w rodzinie urzędnika Josefa Trackiego. Wbrew
oczekiwaniom ojca wybrał drogę powołania kapłańskiego.
Studiował m.in. w Wiedniu. Został wyświęcony na kapłana w
1925 r. w albańskiej Szkodrze. Pracował w północnej Albanii,
wiele czasu poświęcając duszpasterstwu dzieci i młodzieŜy.
ZałoŜył dla nich m.in. kulturalno-sportowe stowarzyszenie
„Viribus Unitis”.
Wyniesiona z domu znajomość języka niemieckiego
pozwoliła mu w czasie II wojny światowej negocjować uwolnienie wielu Albańczyków z rąk Wehrmachtu okupującego
Albanię w latach 1943-44.
Po przejęciu władzy przez komunistów odmówił wyjazdu z Albanii. Pracował w parafii Pulaj. Został
aresztowany 25 czerwca 1946 r. za udzielenie sakramentu namaszczenia chorych jednemu z młodych parafian rannemu w walce z komunistami. Przez sąd wojskowy został skazany na karę śmierci za działalność
antykomunistyczną i współpracę z okupantem. Wyrok wykonano 18 lipca 1946 roku. Wczesnym rankiem
został rozstrzelany pod murem cmentarza w Szkodrze. Jego ciało wrzucono do dołu i zasypano wapnem.
Miejsce jego pochówku nie jest znane.
W Bliszczycach z okazji beatyfikacji rodaka odbędą się specjalne uroczystości dziękczynne w sobotę, 12 listopada 2016 r. o godz. 11.00 pod przewodnictwem biskupów opolskich, na które serdecznie
zapraszamy wszystkich Diecezjan. Homilię podczas Mszy św. wygłosi Biskup Gliwicki Jan Kopiec.
Niech to zbawcze wydarzenie ubogaci nas licznymi łaskami Nieba, zaś przykład i wstawiennictwo nowego
błogosławionego z naszej ziemi śląskiej, który oddał Ŝycie za braci, pomoŜe nam w realizacji najwaŜniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego.
Wypraszając orędownictwa naszego nowego Patrona z serca Wam błogosławię
+ Andrzej Czaja Biskup Opolski
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.

