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XXXII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 1 – 13) 
 

„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Królestwo 
niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje 
lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały równieŜ 
oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem 
wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! 
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: 
UŜyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam 
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan mło-
dy. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i 
pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 
wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” 
 

blubieńcem, o której mówi się w dzisiejszej 
przypowieści, jest Odkupiciel świata. W 

mocy swojej odkupieńczej miłości Jezus Chry-
stus stał się Oblubieńcem Kościoła, Oblubieńcem 
kaŜdej duszy ludzkiej w wielkiej, międzyosobo-
wej wspólnocie Ludu BoŜego. Przypowieść mó-
wi o dziesięciu pannach, które wyszły na spotka-
nie oblubieńca. W ten sposób powołuje się na 
ówczesną praktykę, związana z obrzędem ślub-
nym. Za pośrednictwem tego odniesienia, za 
pośrednictwem tej symbolicznej cyfry dziesięciu 
panien, ujawnia się prawda uniwersalna. Wszy-
scy ludzie są powołani do wyjścia na spotkanie 
Chrystusa Odkupiciela, poniewaŜ On sam wy-
chodzi na spotkanie wszystkich i kaŜdego, jako 
„Ten, który miłuje”, jako Oblubieniec, który 
oddaje siebie z miłości. CzyŜ nie mówi o tym 
KrzyŜ i Zmartwychwstanie? CzyŜ nie mówią o 
tym wszystkie sakramenty Kościoła, a w szcze-
gólności Najświętsza Eucharystia? Przypowieść 
ewangeliczna mówi o dziesięciu pannach, z któ-
rych pięć było roztropnych, a pięć nierozsądnych. 

Roztropne były te, które wychodząc na spotkanie 
oblubieńca wzięły nie tylko swoje lampy, lecz 
takŜe oliwę dla podtrzymania płomienia, który 
palił się w tych lampach. Panny nierozsądne za-
pomniały o oliwie. Dlatego, kiedy nadszedł oblu-
bieniec, pierwsze były gotowe, aby wejść razem 
z nim na ucztę weselną. Innym natomiast zgasły 
lampy z braku oliwy. Nie były gotowe, aby wejść 
na ucztę weselną z oblubieńcem. I nie weszły. Ta 
przypowieść jest bardzo wymowna i równocze-
śnie głęboko znamienna. Lampą zapaloną jest 
człowiek, który odpowiada na wezwanie Oblu-
bieńca. Lampą zapaloną jest Ŝycie ludzkie, w 
którym owocuje odkupieńcza moc KrzyŜa i 
Zmartwychwstania Chrystusowego. Lampą zapa-
loną jest serce człowieka, oświecone przez wiarę 
i przez nadzieję, i równocześnie płonące tą miło-
ścią, którą Duch Święty „rozlewa w naszych 
sercach” jak oliwę, o której mówi Ewangelia. 
Lampą zapaloną jest łaska uświęcająca, jako stan 
duszy ludzkiej, jako zadatek Ŝycia wiecznego. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 13 listopada 2017 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników polskich       Łk 17,1-6 

   630   Za †† rodziców Wojciecha i Marię, braci Eugeniusza, Józefa, Stanisława i Ferdynanda, 
teścia Jana, ciocię ElŜbietę, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 

   900   Za †† rodziców Annę i Adolfa Koterba, †† z pokrewieństwa 
 1800 1. Za † ojca Stanisława Drab w 18. rocznicę śmierci, †† matkę Stefanię, siostrę Irenę, szwagra 

Adolfa i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców Władysławę i Stanisława Krupiczowicz 
Wtorek – 14 listopada 2017 – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy    Łk 17,7-10 
   630   Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych zalecanych 
   800   W języku niemieckim: Für den Verstorbenen Franz und Gertrud Skroch, verstorbene Eltern 

und Geschwister beiderseits 
 1800 1. W intencji GraŜyny i Jarosława o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia z 

okazji 3. rocznicy ślubu 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Wilhelma Kotula w 1. rocznicę śmierci 
Środa – 15 listopada 2017         Łk 17,11-19 
   630   Za †† rodziców i teściów Annę i Pawła, Annę i Jana, braci Gintra i Augusta i dusze w czyśćcu  
   900   Za † Ludwika Liko, jego †† rodziców i †† z pokrewieństwa 
 1800 1. Za †† Antoniego i Erykę Procek 
   2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † Ryszarda Ogonowskiego, za † Agnieszkę Bień-

kowską (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34/1), za †† rodziców Ewę i Alfreda Mucha 
oraz za †† z pokrewieństwa, za †† rodziców Marię i Dominika Gronowicz, za † Janinę Ka-
łuŜną w 30. dzień (od koleŜanek), za † Danutę Zimną oraz za wszystkich †† nauczycieli II. 
LO w Raciborzu, za †† rodziców, dziadków z obu stron, pokrewieństwo, siostrę ElŜbietę, 
ciocię Anielę i jej braci, Adama i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Franciszka Kikomber , 
†† z rodziny Kikomber i Mandrycz, za † Stanisława Staroń w 23. rocznicę śmierci i †† z 
rodziny Staroń i Mazurek za † BoŜenę śelazko (od brata Cyryla z rodziną), za †† Broni-
sławę i Jana Markiewicz  i pokrewieństwo z obu stron 

Czwartek – 16 listopada 2017 – Rocznica poświęcenia Katedry w Opolu   Łk 19,1-10 
   630   Z okazji urodzin syna Roberta Drastig, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na 

dalsze lata Ŝycia 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Reginę i Mariana Jarmołowicz, Jadwigę i Władysława Łachoda i 

†† z pokrewieństwa 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem, a zarazem z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe bło-

gosławieństwo dla Joanny w 77. rocznicę urodzin oraz dla całej rodziny 
   2. Z okazji 17. rocznicy urodzin Mateusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej 
Piątek – 17 listopada 2017 – św. ElŜbiety Węgierskiej, zakonnicy    Łk 17,26-37 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i o dary 

Ducha Świętego dla Julii Ilewicz z okazji 18. rocznicy urodzin 
   900   O światło Ducha Świętego i łaskę nawrócenia dla rodziny córki i wnuka 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Msza wotywna o Miłosierdziu BoŜym: Za † męŜa Henryka Błaszczyk i †† z rodziny 
   2. Za † Annę Janacz w 1. rocznicę śmierci (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 5 i 5a) 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa ku czci bł. Karoliny 
Sobota – 18 listopada 2017 – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy   Łk 18,1-8 
   630 1. Za † męŜa Stanisława Kozłowskiego, †† rodziców i teściów, córkę Czesławę, †† z rodziny 

Kozłowskich i Pająk oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Władysława Gronowicz (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 20) 
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 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † teściową Wandę 
   2. Za † Monikę Zawisz w rocznicę urodzin 
XXXIII Niedziela Zwykła  – 19 listopada 2017   Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 
   700   Do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy o nawrócenie dla wnuka Jana 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Dziękczynna w intencji Manfreda i Ingeborgi z okazji 50. rocznicy ślubu, z prośbą o zdro-

wie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1030   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Teresy i 

Józefa z okazji 25. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo , zdrowie, opiekę Matki BoŜej 
dla jubilatów i całej rodziny 

 1200 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla ElŜbiety 
i Sławomira z okazji 30. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 

   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii Skladny z okazji 90. rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym 
 1545   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa Henryka w 2. rocznicę śmierci oraz †† rodziców, teściów i krewnych z obu stron 
 1900   Wieczór Filmowy – „Teraz i w godzinę śmierci” 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji chrześcijan prześladowanych 
 

• Dzisiaj dzień modlitw za chrześcijan prześladowanych. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę 
RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek, środę i piątek o 1900 w domu katechetycznym nauki przedmałŜeńskie. Nie są 
wymagane wcześniejsze zgłoszenia. 

• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci w salkach. 
• 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 ku czci bł. Karoliny Kózkówny, patronki młodzieŜy w 

piątek o godz. 1900.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę o 1900 w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego 

kolejna projekcja filmu „Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu jest fotografia na której 
ranny amerykański Ŝołnierz w zakrwawionej ręce wznosi róŜaniec. Autorka zdjęcia ginie trzy lata 
później. Film szuka odpowiedzi na pytania czy krucjata róŜańcowa moŜe zmieniać losy narodów i 
historii. 

• 24-26 listopada w Głębinowie rekolekcje dla członków Bractwa św. Józefa. w tych dniach w 
Pszowie diecezjalne spotkanie opiekunów kręgów Apostolatu Matki BoŜej Pielgrzymującej. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 
rzecz „Kościoła w potrzebie”. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszły do Pana: 
� BoŜena śelazko, lat 72, z ul. Słowackiego 40 
� Magdalena Kowal, lat 79, z ul.  
             Skłodowskiej 34 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Dzień Modlitw za Kościół Prześladowany 
to nie jakaś jednorazowa akcja. PoniewaŜ prześladowania trwają, dlatego potrzeba aby trwała nieustanna modli-
twa oraz róŜnoraka pomoc prześladowanym. O co się modlić? Czy tylko o to, aby prześladowania ustały? Z 
historii wiemy, Ŝe „krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”, a zatem prześladowania mogą przynosić 
jakieś niezwykłe owoce. Oto dziesięć intencji do modlitwy, aby tak się stało. 

 
Odczuwali BoŜą obecność 

1| Hbr 13,5 
Wiedzieli, Ŝe ich bracia i siostry w innych krajach modlą się za nich 

2| 2 Tm 1,3 
Doznawali BoŜej pociechy, gdy są prześladowani 

3| 2 Tes 2,16-17 
Widzieli jak Bóg otwiera drzwi do ewangelizacji 

4| Kol 4,3 
OdwaŜnie głosili ewangelię 

5| Dz 4,29 
Wybaczali i miłowali swoich prześladowców 

6| Mt 5,44 
Potrafili mądrze prowadzić potajemną słuŜbę 

7| Dz 9,23-25 
Zachowali radość pośród cierpienia 

8| Dz 5,41 
Wzrastali w wierze 

9| Kol 1,28-29 
Byli zakorzenieni w Słowie BoŜym 

10| 2 Tym 3,16-17 
 

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN  
BoŜe, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości,  

pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,  
wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. 

Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,  
aby w kaŜdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność,  

a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. 
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa  

i obdarz pewnością, Ŝe ich imiona są zapisane w Księdze śycia. 
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu KrzyŜa,  

a w utrapieniu ustrzeŜe ich chrześcijańską wiarę. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 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 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
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. 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. 


