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XXXIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (21, 5 – 19)
„Gdy niektórzy mówili o świątyni, Ŝe jest przyozdobiona pięknymi
kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z
tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie
był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie
znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: StrzeŜcie się, Ŝeby
was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i
będą mówić: Ja jestem oraz Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I
nie trwóŜcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą
silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukaŜą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której Ŝaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć
ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o
śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy
wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze Ŝycie.”

S

oborowa konstytucja „Gaudium et spes” w
obliczu tych pytań, które od zawsze rozbrzmiewają w sercu człowieka stwierdza: „Nie
znamy czasu końca ziemi i ludzkości, ani teŜ sposobu przemiany wszechświata. Przemija wprawdzie
postać tego świata zniekształcona przez grzech, ale
jesteśmy pouczani, Ŝe Bóg przygotowuje nowe
mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość wypełni i przewyŜszy
wszelkie pragnienia pokoju, istniejące w sercach
ludzkich”(n. 39). To właśnie jest celem, do którego
zmierza Kościół, jak mówi Biblia jest nim „nowe
Jeruzalem”; „Raj”. Chodzi nie tyle o jakieś miejsce,
ile o pewien „stan” w którym nasze najgłębsze
oczekiwania zostaną wypełnione w sposób niezwykle obfity, a nasz byt jako stworzeń i dzieci BoŜych
osiągnie pełną dojrzałość. Będziemy ostatecznie
obleczeni radością, pokojem i miłością Boga w
sposób pełny, juŜ bez jakichkolwiek ograniczeń i

będziemy twarzą w twarz z Nim! (1 Kor 13,12).
Pięknie myśleć o Niebie. Wszyscy tam będziemy.
To umacnia duszę. W tej perspektywie warto dostrzec, Ŝe istnieje głęboka kontynuacja i komunia
między Kościołem w Niebie, a tym, który jeszcze
pielgrzymuje na ziemi. Ci, którzy juŜ Ŝyją przed
obliczem Boga mogą nas bowiem wspierać i wstawiać się za nami, modlić się za nas. Z drugiej strony takŜe i my jesteśmy zawsze zachęcani do składania dobrych dzieł, modlitw i Eucharystii, by
ulŜyć udrękom dusz, które jeszcze oczekują szczęścia bez końca. Tak, gdyŜ w perspektywie chrześcijańskiej nie czynimy juŜ róŜnicy między tymi,
którzy umarli, a tymi którzy jeszcze nie umarli, lecz
między tymi, którzy są w Chrystusie, a tymi, którzy
w Nim nie są! To jest element determinujący, naprawdę decydujący o naszym zbawieniu i szczęściu.
PapieŜ Franciszek, Watykan, 26.11.2014
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Poniedziałek – 14 listopada 2016 – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
Łk 18,35-43
630
Za †† rodziców Agnieszkę i Mikołaja, brata Gerharda, jego Ŝonę Gertrudę, matkę chrzestną
ElŜbietę, dziadków z obu stron i pokrewieństwo
Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Skroch
900
1800 1. Dziękczynna w intencji GraŜyny i Jarka z okazji 2. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo w
rodzinie
2. Za † siostrę Janinę, †† z rodziny Rolnik i Piekarskich
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Wtorek – 15 listopada 2016
Łk 19,1-10
630
Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stefanię i Jana Janiszewskich
2. Z okazji 35. rocznicy ślubu Irmgardy i Jacka Sroka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
3. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Marię Woźniak (od współlokatorów z ulicy Polnej 6a),
za † Marka Górnego (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 54 i 56), za † Ewę Kelner w 2. rocznicę śmierci, za †† rodziców Jana, Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę, †† z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Helenę Gawrońską, † syna Bolesława, †† rodziców z
obu stron, za † Henryka Marczaka, za † Małgorzatę Lubaszka w 1. rocznicę śmierci, za †
Krystynę Pospiszyl (od sąsiadów), za † koleŜankę Romę Łobos, za † Tadeusza Konopnickiego (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za †† rodziców Aleksandra i Marię śebrowskich, ††
brata Romualda, dziadków z obu stron, pokrewieństwo, Michalinę Szustakiewicz, Jana Luleczka, za † bratową Bogumiłę Więcławik (od rodziny Ptak), za †† rodziców Kazimierę i Witolda, teściów Rozalię i Mirosława, †† z rodziny Rekosz, Grech, Strzelczyk, Ziemniak i dusze
w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Juliana, †† rodziców z obu stron i †† z rodziny, za † Marcina
Łyczek, za †† rodziców Jana i Annę, siostrę Jadwigę, córkę Ewę, Ludwika, Jerzego, Ernesta,
Gintra, teściów Emila i Marię, całe †† pokrewieństwo z obu stron; za †† Agnieszkę i Franciszka Lamczyk, Irenę i Małgorzatę Olbrich, Władysławę i Józefa Tobiasz, Stefana Tobiasz, Salomeę, Henryka, Eugeniusza Krakowczyk, Józefa, Henryka, Mariana, Stefana Kocur
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Środa – 16 listopada 2016 – Rocznica poświęcenia Katedry w Opolu
J 2,13-22
630
Z okazji 45. rocznicy urodzin syna Roberta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Za † Bazylego Pilipczuk (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22)
900
1800 1. Za † Jerzego Kobiela
2. Za †† syna Marka, męŜa Edwarda Majkowskich oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla
całej rodziny
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Czwartek – 17 listopada 2016 – św. ElŜbiety Węgierskiej, zakonnicy
Łk 19,41-44
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Bogdanik z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1630
Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za † Zbigniewa Zając
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla członków Ruchu Szensztackiego
2. Za † męŜa Dariusza Falkowskiego w 50. rocznicę urodzin oraz za † teścia i †† z rodziny
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Piątek – 18 listopada 2016 – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Łk 19,45-48
630
Za †† rodziców Emmę i Alberta Masarczyk, †† Łucję i Herberta Szołtys i †† z pokrewieństwa
900
Za †† rodziców Stanisławę i Józefa Wołosz i wszystkich †† z rodziny z obu stron o dar Ŝycia
wiecznego
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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18 1. Za †† Erykę i Antoniego Procek w rocznicę śmierci
2. Za †† Katarzynę i Karola Głombik, Marię Głombik, męŜa Piotra, rodzeństwo i pokrewieństwo
z obu stron
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Przeniesienie relikwii bł. Karoliny do kaplicy pod kościołem.
1930
Msza Święta młodzieŜowa ku czci bł. Karoliny Kózkówny
Sobota – 19 listopada 2016 – bł. Salomei, zakonnicy
Łk 20,27-40
630
Dziękczynna w intencji Krzysztofa z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo
700
Pielgrzymka do Łagiewnik – Ogólnopolska proklamacja Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana
1730
Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
1800
W sobotni wieczór: 1. Ku czci Chrystusa Króla w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza i ich
rodzin o BoŜe błogosławieństwo
2. Za † Monikę Zawisz (od męŜa), za †† rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące
3. Do Miłosierdzia BoŜego za † zięcia Leszka Szewczyk w 10. rocznicę śmierci, †† brata Edwarda, męŜa Tadeusza, rodziców, teściów, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
4. W intencji Janusza i Sabiny Ciuraszkiewicz w 20. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Niedziela – 20 listopada 2016 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
po kaŜdej Mszy Świętej Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Henryka Domalewskiego w 1 . rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Za †† rodziców Genowefę i Eryka Esik, dziadków Małgorzatę, Maksymiliana i Gertrudę Esik
900
1030
Za †† Bronisławę i Edwarda Ciuruś, Czesławę Mojeścik, Annę i Andrzeja Szydłowskich, Marię i Zygmunta Szawczukiewicz, Apolonię Czajkowską
1200
Za †† brata Romana Szurek w 25. rocznicę śmierci, mamę Bronisławę w 21. rocznicę śmierci,
ojca Józefa, dziadków z obu stron
1400
Msza święta w rycie nadzwyczajnym
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne ku czci Chrystusa Króla
1800
Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 8. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: o duchowe przygotowanie do Uroczystości Chrystusa Króla
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1600 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie. O godz. 1715 na ostatnia część w formie wspólnego naboŜeństwa połączona z Nowenną.
Przez cały tydzień po Mszach Świętych Nowenna przed Aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana. Ze względu na waŜność tego wydarzenia oprócz modlitewnego przygotowania proponujemy codzienną refleksję (kazanie, konferencja). Niech będzie to dla nas czas przeŜyty w formie rekolekcyjnej. Zachęcamy do udziału w wieczornych naboŜeństwach.
Niedziela dzisiejsza jest niedzielą solidarności z Kościołem prześladowanym, modlitwy szczególnie
w intencji Iraku i okazją do wsparcia organizacji Kościół w Potrzebie (po Mszy do puszek).
W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
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.
W tym tygodniu odbędą się spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej.
W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1930. Przed Mszą Świętą, a na zakończenie
Nowenny zostaną przeniesione do kaplicy dolnej relikwie bł. Karoliny.
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W sobotę o godz. 7 pielgrzymka do Krakowa na ogólnopolskie obchody związane z Jubileuszowym
Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Parafialne uroczystości odbędą się po kaŜdej
Mszy Świętej w przyszłą niedzielę. Jest to Niedziela Chrystusa Króla.
RównieŜ w przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień dodatkowa zbiórka na
cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
00

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i BoŜe, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, Ŝe Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa
BoŜego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących
przed Twoim Majestatem.
WywyŜszamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i
Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i
zaniedbane dobro. WyraŜamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnoŜenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które
okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni
od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze Ŝycie i posłannictwo
Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w kaŜdym narodzie, na większą chwałę
Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i Ŝycia,
królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

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.: 7.00 – 8.00;
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.

