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Uroczystość Chrystusa Króla
Ewangelia według św. Mateusza (25, 31 – 46)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy
odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od załoŜenia świata! Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a
przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do
Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” [...].

W

ierzący wie dobrze, Ŝe Chrystus pragnął się
ukryć w kaŜdej istocie ludzkiej, stwierdzając wyraźnie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25, 40). Kościół przypomina te
słowa Pana. Niech nikt nie zapomina o ludziach,
o Braciach. Nawracamy się za kaŜdym razem,
kiedy czynimy jednemu z naszych braci to, czego
Chrystus oczekuje. Uzdrawiając chorych, Jezus
ukazuje, Ŝe Jego ofiara zbawienia obejmuje całego człowieka – jest On bowiem lekarzem duszy i
ciała. Współczucie dla tych, którzy cierpią, prowadzi Go nawet do utoŜsamienia się z nimi: „byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36).
Takiego właśnie głębokiego współuczestnictwa
domaga się od swych uczniów, kiedy im poleca:
„uzdrawiajcie chorych” (Mt 10, 8).Pan równieŜ
dziś dokonuje cudów uzdrowienia, jeśli modlimy
się z wiarą. Jego Opatrzność działa jednak zazwyczaj poprzez naszą odpowiedzialną pracę,
domagając się, abyśmy zwalczali choroby wyko-

rzystując wszystkie zasoby naszej inteligencji,
wiedzy, zapewniając chorym naleŜytą opiekę
medyczną i społeczną. Chrystus doświadczany i
ukrzyŜowany staje w samym centrum tego braterstwa. W szczególny sposób wzywa nas do
tego, aby spotkać Go w kaŜdym z naszych cierpiących braci. Miłość, jaką im okazujemy, posługa, jaką w stosunku do nich wypełniamy, jest
Jemu samemu okazana, jest w stosunku do Niego
spełniona. Cierpienie bliźniego, cierpienie drugiego człowieka, takiego samego, jak ja, budzi
zwykle w tych, którzy nie cierpią, pewne zakłopotanie, prawie poczucie zaŜenowania. Instynktownie rodzi się pytanie: dlaczego on, a nie ja?
Nie naleŜy uciekać od tego pytania, będącego
podstawowym wyrazem ludzkiej solidarności.
Myślę, Ŝe z tego poczucia solidarności narodziła
się cała medycyna i słuŜba zdrowia w róŜnych
etapach swego rozwoju historycznego aŜ po
obecne czasy.
św. Jan Paweł II
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Poniedziałek – 27 listopada 2017
Łk 21,1-4
630
Za † Magdalenę Kowal
900 Za †† synów Tomasza i Bartosza Nowakowskich, rodziców Marię i Jana Rychlik, Wandę i
Aleksandra Nowakowskich oraz †† z rodziny
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Marię Drabczyk w 1. rocznicę śmierci i † ojca Jana
Drabczyk
2. Za † Piotra Sitko w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego,
Eugeniusza Grzegorzek i wszystkich †† z rodziny
Wtorek – 28 listopada 2017
Łk 21,5-11
630 W intencji dzieci i ich rodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie, o dary Ducha Świętego
dla wnuków
800 W języku niemieckim: Für verstorbenen Eltern Pauline und Hans Mateja, Geschwister Walter und Herbert sowie Verstorbenen aus der Familie Schimitzek
1800 1. Za † męŜa Jana Ujec w 6. rocznicę śmierci, †† ojców z obu stron, szwagra Tadeusza, teściową oraz matkę
2. W intencji Marii Zdrzałek w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze i opiekę Matki BoŜej dla dzieci i wnuków
Środa – 29 listopada 2017
Łk 21,12-19
30
6
Za †† zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące
900 Za †† rodziców Agnieszkę i Wojciecha Simków i wszystkich †† z rodziny
1800 1. Za † Henryka Michalczyk, † Ŝonę Zofię i całe †† pokrewieństwo z obu stron
2. Za † męŜa Kazimierza, †† rodziców z obu stron, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Czwartek – 30 listopada 2017 – św. Andrzeja, Apostoła
Mt 4,18-22
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Szot w 9. rocznicę śmierci, † córkę Kingę, †† rodziców Jadwigę i Józefa, szwagra Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1630 Szkolna: Dziękczynna w intencji Janiny z prośbą o dalszą opiekę, BoŜe błogosławieństwo
na kolejne lata Ŝycia
1800 1. Za † Ewę Cibis w rocznicę śmierci, † ojca Henryka i wszystkich †† z rodziny
2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† Edwarda Wołoszyn, Józefa Kochańskiego, Mariana Kochańskiego, Aleksandrę Kochańską, Marię Migoń, Rudolfa Makosza, Jana Kućmę,
za † Helenę Pawlisz w 30. dzień po śmierci (od lokatorów z ulicy Waryńskiego 7a-d), za †
Mariannę Wawrzyńską w 30. dzień po śmierci (od męŜa i dzieci z rodzinami), za † Zdzisława Krempa (w 30. dzień), za †† Franciszka Kikomber, †† z rodziny Kikomber i Mandrycz, za † Magdalenę Kowal (od koleŜanek z Klubu Seniora), za † BoŜenę śelazko (od
rodziny HyŜorek), za †† Ewę i Celestynę RóŜyckie oraz za † Kunza, za †† Izabelę i Tadeusza Kuchta, Anastazję Lipiecką, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† rodziców
Paulinę i Alberta Błaszczok, † męŜa Bronisława Moś i wszystkich †† z rodziny, za †† Zofię, Zdzisława, Krzysztofa Kalatów oraz †† z rodzin Kalata, Pietsch, Pomiotło, Kobylańscy; za † Martę Baranek
I Piątek miesiąca – 1 grudnia 2017
Łk 21,29-33
630 Przez wstawiennictwo Matki BoŜej o szczególną opiekę, ukrycie pod swój płaszcz, o czystość serca, dobroć i miłość, pokorę i dary Ducha Świętego dla Marii, ElŜbiety i Tomasza z
rodziną, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Czesława w 2. rocznicę śmierci
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia – Adoracja (do wieczornej Mszy)
1730 NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. Za † męŜa Marka Maryszczaka w 3. rocznicę śmierci
2. Za † ojca Pawła w 11. rocznicę śmierci, † mamę Bertę i wszystkich †† z rodziny
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I Sobota miesiąca – 2 grudnia 2017
Łk 21,34-36
630 1. Msza Święta z rozwaŜaniem RóŜańcowym Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej
w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za † Ŝonę Iwonę Kawalec w 12. rocznicę śmierci, †† dziadków Grabuńczyk i Kawalec oraz
za † Zbigniewa Skibę
RóŜaniec
1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Stefanię i Józefa Kubackich, †† z rodziny Windisz,
Grabuńczyk, Kawalec i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do BoŜego Miłosierdzia za † zięcia Leszka Szewczyk w 11. rocznicę śmierci, †† męŜa Tadeusza, brata Edwarda, rodziców, teściów, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1930 W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy
I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2017
Iz 63,16-17.19;64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
700 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa, ciocię Annę i ††
z rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 W języku łacińskim: Z okazji 80. rocznicy urodzin Wilibalda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030 Z okazji 70. rocznicy urodzin Bronisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla jubilata i całej rodziny
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Maria Zofia Socha, Tymon
Tomasz Sichma, Maja GraŜyna Sabalska oraz w intencji rocznych dzieci: Jakub Łukasz
Kucięba, Antoni Marcyniak
2. Z okazji 85. rocznicy urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej rodziny
1600 W Opolu Ekumeniczna Modlitwa Młodych
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory Adwentowe
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stefanię i Kazimierza Małeckich, †† dziadków z
obu stron, wszystkich †† z rodziny Małeckich i CzyŜowskich
W tym tygodniu modlimy się: o wierność decyzji wynikającej z Aktu uznania Chrystusa za
Króla i Pana
•

•
•
•

•
•

•

W sobotę na wieczornej Mszy Świętej dotychczasowi kandydaci zostali przyjęci do groma
ministrantów. Zostali przyjęci takŜe nowi chłopcy do grona kandydatów. Chłopcom gratulujemy i Ŝyczymy, aby bliskość ołtarza przynosiła dobre owoce w ich Ŝyciu. Chłopców, którzy
chcieliby jeszcze dołączyć do kolejnej grupy kandydatów zapraszamy.
Dziś niedziela Chrystusa Króla. Niech to będzie dla nas okazją do wspomnienia, ale i do odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Pana i Króla. Uczynimy to takŜe w czasie
dzisiejszych nieszporów.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie.
Dziś takŜe w klasztorze
Annuntiata Spotkanie
Rodzinne. Rozpoczęcie
o 1600.
W poniedziałek o 2000
próba scholi.
We wtorek o godz. 1530
spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba
chóru.
W ramach spotkania
Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
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Msza szkolna w czwartek o 1630.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy. O 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W sobotę Msza Święta o godz. 630 z rozwaŜaniem róŜańcowym w intencji Członków śywego
RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
NajbliŜsze odwiedziny chorych będą bliŜej świąt – w drugą sobotę grudnia (9 XII)
MłodzieŜ zapraszamy na czuwanie w klasztorze Annuntiata w sobotę na godz. 1930, a takŜe na
wyjazd do Opola na Ekumeniczne Spotkanie Młodych w niedzielę na godz. 1600. Zachęcamy,
aby rozpoczynający się czas Adwentu był czasem mobilizacji dla młodych. Osoby zainteresowane
wyjazdem do Opola prosimy o kontakt w najbliŜszych dniach.
Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych (takŜe dla tych, którzy planują chrzest na święta) w sobotę
o godz. 1900.
Przy ołtarzu św. Józefa wyłoŜone są karteczki z fragmentami Pisma Świętego, które moŜna zabrać
do domu.
Parafia Matki BoŜej organizuje w przyszłym roku pielgrzymkę do Lourdes, Fatimy. Szczegóły na
plakatach.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny” (z lampionami roratnimi).
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na
Caritas Parafialny.
Za tydzień ministranci będą rozprowadzali wieńce Adwentowe. Będą teŜ juŜ do nabycia świece
Caritas i opłatki.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Genowefa Arciemowicz, lat 87, zam. na ul. Dworskiej
 Ludwik Szypuła, lat 77, zam. na ul. Skłodowskiej
 Halina Wygnał, lat 71, zam. na ul. Słowackiego (pogrzeb w pon, 27 XI 2017 o 11.30)
Wieczny odpoczynek
racz zmarłym
dać Panie.

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20
www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com
Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (pół godziny przed i po mszy św.)
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

