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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 



2 Źródło - gazetka 

 

Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 48/2017 (716) 19 listopada 2017 r. 
 

 

XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 



2 Źródło - gazetka 

 

Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w godz.: 7.00 – 8.00; w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
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Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w godz.: 7.00 – 8.00; w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 
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Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 

D 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (25, 14 – 30) 
 

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, 
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój 
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.[...] Po dłuŜszym czasie po-
wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pa-
na! [...] Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś jest człowiek 
twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, posze-
dłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnu-
śny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją wła-
sność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bo-
wiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, 
co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów.” 
 

obrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię posta-

wię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,23). 
ZbliŜając się do końca roku liturgicznego, Ko-
ściół przypomina nam słowa Pana wzywające nas 
do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Po-
winniśmy przygotować się na to, dając prostą, 
lecz zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do 
nawrócenia, które Jezus do nas kieruje polecając 
nam przeŜywać Ewangelię jako emocję, nadzieję 
oczekiwanie. Dzisiaj Odkupiciel opowiada przy-
powieść o talentach, aby nam pokazać, Ŝe tych, 
którzy naleŜą do Niego w wierze i Ŝyją aktywnie 
w oczekiwaniu Jego powrotu, moŜna porównać 
ze „sługą dobrym i wiernym”, który w sposób 
rozumny, sprawnie i owocnie zarządza dobrami 
nieobecnego pana. Co oznacza talent? W sensie 
literalnym oznacza wielkiej wartości monetę 

będącą w uŜyciu w czasach Jezusa. W sensie 
przenośnym oznacza „dary”, które są udziałem 
kaŜdego konkretnego człowieka: zespół przymio-
tów, w które podmiot osobowy, w swoim cało-
kształcie psychofizycznym jest wyposaŜony 
„przez naturę”. JednakŜe przypowieść wykazuje, 
Ŝe te zdolności są równocześnie darem Stwórcy 
„danym”, „przekazanym” kaŜdemu człowiekowi. 
Te „dary” są róŜne i wielopostaciowe. Potwier-
dza to obserwacja Ŝycia ludzkiego, w którym 
widoczna jest rozmaitość i bogactwo talentów, 
jakie posiadają ludzie. Opowiadanie Jezusa pod-
kreśla z naciskiem, Ŝe kaŜdy „talent” jest wezwa-
niem i zobowiązaniem do określonej pracy nad 
sobą samym i pracy dla innych. Czyli potwierdza 
konieczność ascezy osobistej, połączonej z ak-
tywnością dla dobra brata. 

św. Jan Paweł II, 1984 r. 
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Poniedziałek – 20 listopada 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 18,35-43 
   630   Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i †† z rodziny 
      do modlitwy wiernych: za † Marię Ochrombel 
   900   Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800 1. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, brata Jana i †† z rodzin z obu stron 
   2. Za †† Karola, Katarzynę i Marię Glombik, †† rodzeństwo, męŜa Piotra, Brygidę Babeł i 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
Wtorek – 21 listopada 2017 – Ofiarowanie NMP      Łk 19,1-10 
   630 1. Do BoŜej Op. przez wstawiennictwo MB w int. Krzysztofa z okazji urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † ojca Jana w rocznicę śmierci, †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen dr Heinrich Bünger, 

sowie für alle †† Gönner der Deutschen Volksgruppe in Oberschlesien 
 1800 1. Za †† Katarzynę i Marcina Mętel, zięcia Karola i dziadków z obu stron 
   2. Za † Eugeniusza Bednarczuk w 5. rocznicę śmierci oraz † Krystynę Bednarczuk 
Środa – 22 listopada 2017 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy    Łk 19,11-28 
   630   Za † Małgorzatę Paskuda w 1. rocznicę śmierci, jej † siostrę Marię Targacz oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych 
   2. Do BoŜej Op. w int. Wioletty z okazji 40. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błog. i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa dla syna Kacpra 
Czwartek – 23 listopada 2017         Łk 19,41-44 
   630 1. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36) 
   2. Za † ojca Michała w 25. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Jana i Janinę, Władysława i Władysławę, siostrę Teresę i wszyst-

kich †† z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Lewosińską w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 16. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę 
Piątek – 24 listopada 2017 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy    Łk 19,45-48 
   630   Za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski dla Genowefy Drygalskiej z okazji 82. rocznicy urodzin, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Ryszarda w rocznicę urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zbigniewa Kikinę w 2. rocznicę śmierci oraz wszyst-

kich †† z obu stron 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy 
Sobota – 25 listopada 2017         Łk 20,27-40 
   630 1. Do Miłosierdzia BoŜego o dar Ŝycia wiecznego dla † Zygmunta śołneczko (od koleŜanek i 

kolegów z pracy – stacji Racibórz) 
   2. Za † Jadwigę Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana) 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Jana, trzech braci, siostrę Katarzynę, †† rodziców Indeka 

– Sollich i †† pokrewieństwo 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Adelę w dniu jej urodzin, † ojca Gerharda Gogolin, †† 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji kandydatów, ministrantów i lektorów LSO o BoŜe błogosławieństwo 
 1930   Wieczór Uwielbienia 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

Niedziela – 26 listopada 2017 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

   700   Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci : 
 1200 1.  Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy 
   2.  Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, ich 
dzieci i wnuków oraz dla syna Marcina w dniu jego urodzin 

 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie Rodzinne 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę wiary dla tych którzy ją utracili 
 

• Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie trydenckim. Zapraszamy takŜe na 1545 na RóŜaniec 
Fatimski oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj w kaplicy pod kościołem w ramach Wieczoru Filmowego o 1900 projekcja filmu 
„Teraz i w godzinę śmierci” . Inspiracją do filmu było zdjęcie rannego Ŝołnierza trzymającego 
róŜaniec. Filmowcy wyruszyli w podróŜ przez cztery kontynenty, aby przekonać się czy rzeczywi-
ście, jak twierdzą katolicy, modlitwa róŜańcowa moŜe zmieniać bieg historii. 

• Kandydaci do bierzmowania z pierwszego roku formacji mają swoje spotkania w tym tygodniu. 
• 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 swoje spotkania będą miały dzieci przygoto-

wujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie na godz. 1900.  
• W sobotę w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na godz. 1930. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 1600 Spotkanie Rodzinne. W planie kon-

ferencja o fizycznych aspektach miłości małŜeńskiej, dialog małŜeński, adoracja... Zapewniona 
jest opieka dla dzieci. W Adwencie planowane jest spotkanie z p. Wandą Półtawską. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W niedzielę Chrystusa Króla w kościele seminaryjnym w Opolu dzień skupienia dla nadzwyczaj-

nych szafarzy Eucharystii. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

cele remontowe. Caritas parafialny z myślą o przygotowaniu paczek dla najuboŜszych w przyszłą 
niedzielę będzie zbierał środki na ten cel. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na rzecz chrześcijan prześladowa-
nych. W minioną niedzielę zebrano kwotę prawie 3000 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Jan Lamla, lat 55, zam. na ul. 
Ocickiej 

� Kazimiera Mi śta, lat 91, zam. 
na ul. Słowackiego 

� Paweł Kowol, lat 85 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym  
dać Panie. 



4 Źródło - gazetka 

Materialne inwestycje w parafii 
 

Rok, przynajmniej ten liturgiczny dobiega po-
woli końca. Tradycyjnie niech to będzie dla nas 
czas pewnych podsumowań. Zacznijmy od wymia-
ru materialnego, od podjętych i nie podjętych in-
westycji oraz planów na przyszłość. 

Przed rokiem pisaliśmy i mówiliśmy o planach 
związanych z budową nowego ogrodzenia wokół 
kościoła. Była mowa o granitowym ogrodzeniu. 
Plany jednak zostały nieco wstrzymane 
wobec pewnych uwag komisji diecezjal-
nej zajmującej się inwestycjami mate-
rialnymi. Z tego powodu ta inwestycja, 
zaplanowana zresztą na dwa – trzy lata, 
nie została rozpoczęta. Postanowiliśmy 
jednak zgromadzonych środków nie wy-
dawać na inne cele. Środki te pochodziły 
z ofiar kolędowych oraz comiesięcznych 
zbiorek na cele remontowe. MoŜna więc 
powiedzieć, Ŝe gdzieś na jedną trzecią 
ogrodzenia mamy zgromadzonych środ-
ków. Szacujemy, Ŝe kolejne, tegoroczne 
zbiórki pozwolą na wybudowanie co 
najmniej połowy ogrodzenia, czyli około 50 mb. 

Dotychczasowe plany, po części za sugestią 
wspomnianej komisji, zostały nieco zmodyfikowa-
ne. Ogrodzenie będzie w szczegółach dekoracyj-
nych nawiązywało do bryły kościoła. Kamienne 
słupy będą analogiczne do obramowań wokół okien 
kościoła, zaś przęsła będą nosiły symbole umiesz-
czone na drzwiach kościoła. Szczegóły są jeszcze 
uzgadniane. Zima będzie czasem prac w firmie ka-
mieniarskiej: sprowadzenia bloków i obróbki ka-
mienia. Oczywiście czeka nas cała „papierkowa 
praca” związana ze stosownymi zgodami itp. Mamy 
więc nadzieję, Ŝe na wiosnę przyszłego roku ruszą 
prace. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe najle-
piej jest systematycznie kaŜdego roku 
coś zrobić, podjęliśmy się czyszczenia 
elewacji kościoła. Prace te są widocz-
ne, więc nie wymagają opisywania. 
Przy okazji uzupełniono pewne ubytki 
starego tynku. Pozostało jeszcze zało-
Ŝenie dalszych zabezpieczeń przed 

gołębiami. Prace te w znacznej większości zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Wszystkim, 
którzy pomagali w tych pracach serdecznie dzięku-
jemy. Koszt tych prac wyniósł około 16.000 zł. 
(głównie wynajem urządzeń, chemia, farba...). 

W minionym czasie wykonano takŜe inne, 
mniej widoczne prace. W kościele odbudowano i 
odnowiono (posrebrzono) świeczniki. Zostały one 

odtworzone na podstawie starych 
zdjęć. Na przestrzeni lat ktoś, 
zapewne z powodu kłopotów z 
zapalaniem wysoko umieszczo-
nych świec... skrócił świeczniki. 
Świeczniki pierwotnie wykonała 
wrocławska firma Adolfa Ericha. 
Aby wszystko wróciło do pier-
wotnego wyglądu potrzeba jesz-
cze nieco innych świec. Inwesty-
cja związana ze świecznikami 
wyniosła 12.000 zł. Obecnie są 
oddane do złocenia inne naczy-
nia liturgiczne. 

Kolejną inwestycją którą trudno było zauwa-
Ŝyć to zabezpieczenie dachu na domu katechetycz-
nym. Okazało się, Ŝe połoŜona tam blacha jest juŜ 
bardzo mocno podniszczona. Za dwa, trzy lata 
wymagałaby całkowitej wymiany. Postanowiliśmy 
zabezpieczyć ją gruntownie bardzo dobrymi far-
bami, które utworzyły elastyczną, szczelną powło-
kę na całym dachu. Były to jedne z pilniejszych 
prac. Kosztowały nas ponad 10.000 zł. Te prace w 
dwa dni wykonała firma p. Jaszczyszyna.  

Obecnie montowane jest miejsce na relikwie 
św. Faustyny i trwają pewne prace związane z 
gromadzącą się wodą pod kościołem. Jest to jednak 
osobny temat.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20          ww.nspjraciborz.pl              nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna 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. wieczornej 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;         Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 
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