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XXVII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (21, 33 – 43)
„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie
innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który załoŜył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieŜę, w końcu
oddał ją w dzierŜawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów,
posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu naleŜny. Ale
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niŜ za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy
zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co
uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierŜawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy
nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan
to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo BoŜe będzie wam
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.”

P

rzypowieść opowiedziana w dzisiejszej
Ewangelii jest dramatyczna, poniewaŜ mówi
się w niej takŜe o przemocy i śmierci; ale jej
epilog otwiera się na nadzieję, poniewaŜ śmierć
syna właściciela winnicy wyobraŜa śmierć Chrystusa, przez którego świat został odkupiony. „W
końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie
myśląc: Uszanują mojego syna” (Mt 21, 37).
Lecz dzierŜawcy winnicy równieŜ jego zabili. Ze
śmiercią Syna BoŜego urzeczywistnia się pieśń o
winnicy, wyśpiewana juŜ przed wiekami przez
proroka Izajasza, a jej zbawcze znaczenie wchodzi do ekonomii nowego Przymierza, w którym
rozpoczyna się nowy czas historii zbawienia;
winnica Pańska zaczyna Ŝyć nowym Ŝyciem, i
nowy lud został wezwany do uczestniczenia w
Królestwie BoŜym. W obrazie winnicy Kościół
widzi takŜe siebie samego. W Konstytucji soborowej Lumen Gentium Kościół jest przedstawiony takŜe jako gospodarstwo lub rola BoŜa (por. 1

Kor 3, 9). Ta nowa winnica, którą jest Kościół,
jest wezwana przez Ojca, aby przynosiła owoce
odkupienia i zbawienia w kaŜdym czasie i na
kaŜdym miejscu. Winna przynosić te owoce w
kaŜdym człowieku. W obrazie winnicy, od wieków umiłowanej przez Boga, odnajdujemy kaŜdego z nas, odnajdujemy Lud BoŜy, odnajdujemy
Kościół.
Prawda o Chrystusie jako Synu posłanym
przez Ojca jest w tej przypowieści dostatecznie
przejrzysta. Co więcej, jest tu równieŜ wyraźnie
zaznaczony charakter ofiarniczy i odkupieńczy
tego posłania. Syn prawdziwie jest „Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat” (J 10, 36).
Tak więc Bóg nie tylko „w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna” (por. Hbr
1, 1 – 2), ale tego Syna w akcie wręcz niepojętej
miłości dał, posyłając Go na świat.
św. Jan Paweł II, 1987 i 1984 r.
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Poniedziałek – 9 października 2017 – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
Łk 10,25-37
630 W 50. rocznicę urodzin Bogusława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla solenizanta i całej rodziny
900 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, braci Józefa,
Władysława i Bronisława, siostrę Michalinę, szwagra Wiktora, bratowe Helenę i Domicelę,
bratanków Grzegorza i Zbigniewa i bratanicę Wiesławę
1800 1. Za † męŜa, ojca, dziadka, pradziadka Mariana Oświęcimka w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców, brata, siostrę i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† ojca Władysława, teścia Pawła, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo RóŜańcowe o pokój na świecie
Wtorek – 10 października 2017
Łk 10,38-42
630 1. Za † mamę Helenę Pietras w 2. rocznicę śmierci
2. Za † Janinę Bubiak (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 24)
800 W języku niemieckim: O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Grys oraz za ††
Jadwigę i Jerzego Urbasik i całe †† pokrewieństwo
1715 NaboŜeństwo RóŜańcowe za sprawujących władzę
1800 1. W intencji Ojczyzny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Antoniego, syna Eugeniusza, siostrę Jadwigę, szwagrów Władysława i Stanisława, ks. Alojzego Jurczyka
Środa – 11 października 2017
Łk 11,1-4
30
6
Za †† rodziców Bronisławę i Stefana Salamon, braci Antoniego i Bronisława oraz całe ††
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
900 W intencji ks. Bogdana Kicingera z okazji urodzin o błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki BoŜej (od RóŜ RóŜańcowych)
1800 1. Za †† Agnieszkę i Władysława Markiewicz
2. W 15. rocznicę ślubu Justyny i Przemysława Mostek z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
NaboŜeństwo RóŜańcowe o poszanowanie Ŝycia poczętego
Czwartek – 12 października 2017
Łk 11,5-13
630 1. Za † Rafała Kisiel (od sąsiadów)
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z rodziny Pawłowskich i Gronowiczów i † brata
Władysława
1630 NaboŜeństwo róŜańcowe dla dzieci
1715 NaboŜeństwo RóŜańcowe o nawrócenie grzeszników
1800 1. Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, Jadwigę i Joachima Białdyga i dusze w czyśćcu
cierpiące
2. Za †† Brygidę Piech, syna Rafała Szczepaniak, teściową Marię Piech, rodziców Łucję i
Eryka Jasiek
Piątek – 13 października 2017 – bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
Łk 11,15-26
DZIEŃ FATIMSKI
630 Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz Juliana Gorzko i Andrzeja Łachańskiego
900 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Zofii
Starzyńskiej z okazji 60. r. urodzin, o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za † Jerzego Taszka w rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisławy z okazji 70. rocznicy urodzin oraz w intencji
wnuczki Kamili z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantek i całej rodziny
NaboŜeństwo RóŜańcowe o dobre, trwałe owoce Roku Fatimskiego
1900 Spotkanie dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taize
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Sobota – 14 października 2017
Łk 11,27-28
630 1. Za †† Władysława i Antoninę oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka i za
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † ks. Filipa Wolnik w rocznicę śmierci
1715 NaboŜeństwo RóŜańcowe za chrześcijan prześladowanych
1800 W sobotni wieczór: 1. Dziękczynna w intencji Wojciecha z okazji 70. rocznicy urodzin, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i zdrowie na dalsze lata
2. Za † mamę Marię Mitko, † męŜa Apolinarego i wszystkich †† z rodziny
1930 Wieczór Uwielbienia
XXVIII Niedziela zwykła – 15 października 2017
Iz 25,6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
700 Za † ojca i męŜa Jana w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo z obu
stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za † Stanisława Niklewicz i †† z całej rodziny
1030 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Joli, Oleńki, Agnieszki i Tomka z okazji kolejnych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie, a takŜe łaski potrzebne w Ŝyciu
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy ślubu Marii i Kazimierza z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, miłość i zgodę w całej rodzinie
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Bogdana z okazji 45. rocznicy ślubu oraz 70.
rocznicy urodzin Bogdana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny na dalsze lata Ŝycia
1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1545 RóŜaniec Fatimski (3 części, ostatnia w formie wspólnego naboŜeństwa)
1715 NaboŜeństwo róŜańcowe
1800 Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† rodziców Józefę i Franciszka Iwanickich, rodziców z obu stron, córkę Marię i Huberta Morciniec i pokrewieństwo, za † Jadwigę Kussy,
†† Władysławę, brata Bernarda, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Janinę Gudynowską (od lokatorów z ulicy Polnej 6a), za † ojca Stanisława Szablińskiego w
9. rocznicę śmierci, †† męŜa Idziego Leśniak, braci Leszka i Romualda, bratowe ElŜbietę i
Marię, szwagra Mariana i dziadków, za † męŜa Juliana w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców
z obu stron i wszystkich †† z rodziny, za † Agnieszkę Bieńkowską (od sąsiadów z ulicy
Warszawskiej 34/1), za † Władysława Kuziel (od współpracowników córki Alicji Sopel), za
†† Czesława Kociołek, Karolinę i Józefa Rusin, za † mamę Annę Pieniądz (w 30. dzień),
za †† rodziców Kazimierę i Alojzego, †† sąsiadów z ulicy Gwiaździstej, za †† rodziców
Zofię i Roberta Chmielorz, teściów i †† z rodziny, za † Danutę Jastrzębską (w 30. dzień),
za † Helenę Madejczyk (w 30.dzień; od rodziny Drągów), za † Franciszka Pawelek w 1.
rocznicę śmierci i †† rodziców, za † Mirosława Kaweckiego, za †† Mariannę Wojtyla i
męŜa Mariana Wojtyla; za † koleŜankę Romę Łobos, za † Piotra Leksza (w 30. dzień)
W tym tygodniu modlimy się: za ofiary trzęsienia ziemi i ataków terrorystycznych
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj zapraszamy dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej wraz z rodzicami
na naboŜeństwo z poświęceniem róŜańców na godz. 1630. W tym tygodniu odbędą się spotkania
w salkach.
NaboŜeństwo RóŜańcowe dzisiaj o godz. 1715. Zapraszamy na naboŜeństwa RóŜańcowe takŜe w
tygodniu. Prosimy o zwrócenie uwagi w planie intencji w gazetce na porę RóŜańca w poszczególne dni.
Kandydaci do bierzmowania z klas II i III gimnazjum będą mieli swoje spotkania w małych
grupach. Plan spotkań wywieszony jest w gablotce pod wieŜą.
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.
RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630.
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W piątek o 1500 Koronka
do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na
spotkanie z modlitwą w
duchu Taize w piątek o
godz. 1900. Jest to równocześnie spotkanie przygotowujące na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei.
W sobotę zapraszamy na
kolejny Wieczór Uwielbienia. Rozpoczęcie o 1930. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim.
15października w Kietrzu rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
Z okazji święta św. Łukasza zapraszamy wszystkich pracowników SłuŜby Zdrowia na Mszę
Świętą w ich intencji do klasztoru Annuntiata w środę, 18 października na godz. 1800.
27-29 października na G. św. Anny odbędzie się ogólnodiecezjalne spotkanie młodych o nazwie
„Ławka Go!”. Szczegóły na stronie botafe.pl Zachęcamy młodych do zainteresowania się tym
spotkaniem.
Od 28 października w naszym domu katechetycznym rozpoczną się katechezy dla dorosłych
przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jest zachętą, aby wszyscy ochrzczeni
przyjęli ten sakrament. Jest on takŜe warunkiem koniecznym, aby pełnić rolę rodzica chrzestnego.
Katechezy będą się odbywały w kolejne soboty o 1900. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
Fundacja „śycie i Rodzina” podjęła w ostatnim czasie ustawodawczą inicjatywę obywatelską
„Zatrzymaj Aborcję!”, której celem jest wyeliminowanie z Polskiego prawa moŜliwości zabijania w fazie prenatalnej dzieci z podejrzeniem choroby, co w 2015 roku stanowiło 96% aborcji. W
zakrystii są listy i moŜliwość złoŜenia podpisów.
Istnieje moŜliwość niesienia pomocy osobom poszkodowanym w trzęsieniach ziemi w Meksyku poprzez wysłanie SMS o treści MEKSYK pod numer 72052 (cena 2,46 zł z Vat).
Dzisiaj Niedziela Papieska. Przed kościołem moŜliwość wsparcia Fundacji Nowego Tysiąclecia.
Przed kościołem młodzieŜ rozprowadza kremówki papieskie.
Wydział Katechetyczny zaprasza wszystkich katechetów i nauczycieli na Diecezjalną Pielgrzymkę Katechetów i Nauczycieli do Włoch w terminie: 12 - 21 stycznia 2018. W programie
m. in.: Loreto, Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Bari, Pompeje,
Neapol, Watykan - audiencja z udziałem papieŜa Franciszka, dwa dni w Rzymie, Casci, Santa Maria degli Angeli, AsyŜ. Szczegóły http://wk.diecezja.opole.pl
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób
szczególny dziękujemy za pomoc w czyszczeniu elewacji kościoła.
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 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
Biblioteka parafialna: wtorki pół godziny po mszy św.
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

