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XXXI Niedziela Zwykła
Z Ewangelii św. Marka (12,28-34)
Jeden z uczonych w Piśmie zbliŜył się do Jezusa i zapytał Go: Które
jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze
jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niŜ wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, Ŝe rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa BoŜego. I nikt juŜ nie odwaŜył się więcej Go pytać.
Czy zastanawiałeś się moŜe nad tym, dlaczego
tak często się kłócimy? Nie potrafimy znaleźć
wspólnego języka? Tak trudno nam jest się czasem
dogadać? Wśród wielu róŜnych przyczyn, chyba
najistotniejsza jest nieumiejętność słuchania…
Często zamiast rozmawiać to „wciskamy” swoje
opinie, jako jedyne i słuszne. Czasami i bywa tak,
Ŝe nie przyjmujemy czyjejś opinii, kończąc rozmowę słowami: „Nie chcę tego słuchać!” Wczytując się w dzisiejszą ewangelię łatwo moŜna zauwaŜyć, jak waŜna jest umiejętność słuchania.
Gdyby tak zapytać się przeciętnego wierzącego
jak brzmi pierwsze i najwaŜniejsze przykazanie, to
z pewnością odpowiedziałby, Ŝe chodzi o to: „Będziesz miłował Pana Boga…” Jest to zgodne z
prawda, ale nie zupełnie, bo zanim pada to „będziesz miłował” czytamy w Piśmie Świętym: „Słuchaj”.
Bóg mówi do człowieka „słuchaj”, to tak jakby
wolał „zaczekaj chwilę” albo „zwróć na Mnie uwagę”. To wołanie Boga jest zaproszeniem do otwarcia się na Niego. Otwarciem na jego słowa, plany.
W tym właśnie przejawia się miłość.
Bóg mówiąc „słuchaj” zaprasza cię do relacji z
sobą. Dalszy ciąg owego przykazania miłości jest
ukonkretnieniem tego „słuchaj”. Kochać całym

sercem, duszą, umysłem i mocą wskazują na to, Ŝe
mamy Boga kochać całym sobą. Tak, jak on nas
umiłował.
Wczytując się w dzisiejszą ewangelię warto
zatem zobaczyć swoje Ŝycie, a nim relację z Bogiem – tym, który mnie stworzył na swój obraz i
podobieństwo (Rdz 1, 27), który jest Miłością (1J
4,16). Warto zapytać się siebie, na ile otwieram się
na Jego słowo? Czy staram się zrozumieć Jego
wolę, Jego plan na moje Ŝycie? Czy traktuję powaŜnie Jego obecność, nakazy? Czy to, co On do
mnie mówi, realizuję w Ŝyciu.
Jak to moŜna zrealizować? Odpowiedź znajdujemy w drugiej części tego przykazania – miłość do
siebie i bliźniego. Nie jest to moŜliwe, aby kochać
Boga, a pogardzać innym lub sobą (por. 1J 3,9-14).
Zatem owe „słuchaj” odnosi się równieŜ i do tego,
by otwierać się na drugiego człowieka, posłuchać
co on ma mi do powiedzenia.
A zatem co robić? Słuchaj… A gdy nie potrafisz wołaj:
Dotknij Panie moje uszy i otwórz je na Twoje
słowo. Dotknij mego serca, bym potrafił je przyjąć.
Dotknij mego umysłu, abym je zrozumiał i uzdolnij mnie do jego wypełnienia. Amen
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Poniedziałek – 5 listopada 2012
Łk 14,12-14
630
Za zmarłych zalecanych
700
Za †† rodziców Jana i Petronelę, braci Franciszka, Eugeniusza, bratową Bronisławę, rodziców
Jakuba i Ludwikę, siostry Genowefę, Marię i Zofię, braci Jana i Stanisława
1800 1. Za †† z rodzin Taszka i Raczek
2. Za †† rodziców, teściów, męŜa, siostrę, szwagrów, prosząc o BoŜe Miłosierdzie dla nich i
radość wieczną
3. Za † Stanisława Staronia
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
Wtorek – 6 listopada 2012
Łk 14,15-24
630
Za †† ojca Władysława, teścia Pawła i wszystkich ††z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
W języku niemieckim: W intencji rodziny Wochnik z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
800
prośbą o zdrowie, opiekę BoŜą i BoŜe błogosławieństwo
900
Za zmarłych zalecanych
1800
Za † Danielę Kamińską w 6. rocznicę śmierci
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
Środa – 7 listopada 2012
Łk 14,25-33
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Gerharda Niestrój, dziadków Trompeta, pokrewieństwo i dusze
w czyśćcu cierpiące
700
Za †† ojca Ryszarda Chmel, matkę Helenę, brata Ditera oraz za †† z rodziny
1800 1. Za zmarłych zalecanych
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ewę RóŜycką
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1830
W kaplicy pod kościołem Msza Święta Akademicka
Czwartek – 8 listopada 2012
Łk 15,1-10
630
Za zmarłych zalecanych
700
Za †† rodziców Marię i Aleksandra śebrowskich, brata Romualda, pokrewieństwo z obu stron
oraz za †† Leokadię i Jana Lipińskich
Szkolna: Za † Helenę Musiał w 10. rocznicę śmierci
1630
1800
Za †† z rodziny Petryszak i Polednik
RóŜaniec za zmarłych zalecanych
Piątek – 9 listopada 2012 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
J 2,13-22
630
Za † Piotra Zubera w 23. rocznicę śmierci
900 Za † męŜa Stanisława Rydzaka, †† rodziców z obu stron
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla brata Stanisława z okazji 60. rocznicy urodzin
2. Za †† męŜa Władysława Mormula, rodziców z obu stron, Łukasza i Jarosława Glińskich, siostrę Bronisławę, brata Michała, dziadków Jadwigę i Józefa śygała, Tadeusza Peszka i dusze w
czyśćcu cierpiące
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa Taize
Sobota – 10 listopada 2012 – św. Leona Wielkiego, papieŜa i doktora K-ła
Łk 16,9-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Karola i Janinę Bruch, brata Bronisława, Emilię i Michała Bruch, Zofię i Jana Peszek oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Jadwigi i Janiny
700
Za †† rodziców Anastazję i Dimitra, brata Borysa, męŜa Stefana i †† z rodziny
1400
Ślub: Beata Koczy – Marek Szwaja
1730
Nieszpory Maryjne
1800 1. W intencji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej
2. Za † syna Mateusza Wojciechowskiego w 8. rocznicę śmierci
3. Za † Jana Dapę, †† rodziców z obu stron, wszystkich †† z rodziny
XXXII Niedziela zwykła – 11 listopada 2012
1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44
700
Za †† ojca Stanisława, braci Mieczysława i Zbigniewa Pawełek oraz wszystkich †† z pokrewieństwa
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† matkę Zofię Kowalczyk w 20. rocznicę śmierci, ojca Piotra, brata Jana
1030
Do Miłosierdzia BoŜego za † Aleksandrę Brzoską, Bogusławę i Helenę i pokrewieństwo
1200
W intencji Ojczyzny (do modlitwy wiernych: za dziecko Kacpra Cyrana z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i o opiekę Anioła StróŜa)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
17
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka, rodziców i teściów, braci i siostry oraz
wszystkich †† z pokrewieństwa
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych zalecanych
• Dzisiaj o godz. 1715 modlitwa RóŜańcowa za zmarłych zalecanych. W kolejne dni do 8 listopada
RóŜaniec po Mszy wieczornej. W tych dniach odprawiane są Msze Święte za zmarłych zalecanych.
MoŜna takŜe pod zwykłym i warunkami uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• RównieŜ w środę w kaplicy pod kościołem o 1830 zostanie odprawiona Msza Święta Akademicka dla
studentów.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• Dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii Świętej będą miały w tym tygodniu spotkania w salkach. RównieŜ kandydaci do bierzmowania z klas I i II gimnazjum będą mieli swoje
spotkania w grupach po 11 listopada. Pod wieŜą są listy i terminy spotkań. Równocześnie informujemy, Ŝe zakończyliśmy zapisy zarówno dzieci do przygotowania do Komunii jak i młodzieŜy
do bierzmowania.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą Taize w piątek o godz. 1900. Po modlitwie spotkanie
organizacyjne w związku z wyjazdem na Europejskie Spotkanie Młodych w Rzymie. Szczegóły na
plakacie. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
• W sobotę o 1800 Msza Święta w intencji ofiar tragedii smoleńskiej, a w przyszłą niedzielę o 1200
Msza Święta w intencji Ojczyzny.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę gościć będziemy O. Mariusz
Woźniak z Ukrainy. Przed kościołem będzie moŜliwość wsparcia prac duszpasterskich Ojców
Dominikanów. W przyszłą niedzielę spotkanie Bractwa Kresowego z O. Mariuszem.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Grzegorz Socha, lat 35, zam. na ul. Eichendorffa
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

List papieski na Rok Wiary
11. Cenną i niezbędną pomocą w uzyskaniu dostępu do systematycznej wiedzy na temat treści
wiary jest dla wszystkich Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to jeden z najwaŜniejszych owoców II
Soboru Watykańskiego. W Konstytucji Apostolskiej
Fidei depositum nie przypadkiem podpisanej w
trzydziestą rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego, papieŜ Jan Paweł II napisał: „Katechizm
przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego Ŝycia kościelnego, .... Uznaję go za pewną normę
nauczania wiary, jak równieŜ za poŜyteczne i właściwe narzędzie słuŜące komunii eklezjalnej”. Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien wyrazić
wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i
studium podstawowych treści wiary, które znajdują
w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą systema-

tyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie
widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął,
strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci
swej historii. Od Pisma Świętego do Ojców Kościoła, od mistrzów teologii po świętych, którzy przeszli
przez wieki, Katechizm przedstawia trwałą pamięć
tak wielu sposobów, w których Kościół rozwaŜał
swą wiarę i dokonał postępu doktrynalnego, aby dać
wiernym pewność w ich Ŝyciu wiary.
W samej swojej strukturze, Katechizm Kościoła
Katolickiego przedstawia rozwój wiary, poruszając
nawet wielkie kwestie Ŝycia powszedniego. Strona
po stronie, odkrywa się, Ŝe to, co jest przedstawione,
nie jest jakąś teorią, ale spotkaniem z konkretną
Osobą, która Ŝyje w Kościele. Po wyznaniu wiary
następujące wyjaśnienie Ŝycia sakramentalnego, w
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którym Chrystus jest obecny, działa i nadal buduje
swój Kościół. Bez liturgii i sakramentów, wyznanie
wiary nie miałoby skuteczności, gdyŜ zabrakłoby
łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat Ŝycia moralnego nabiera swego pełnego znaczenia, jeŜeli umieszczane jest w kontekście wiary, liturgii i modlitwy.
12. Z tego względu Katechizm Kościoła Katolickiego moŜe być prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą
się o wychowanie chrześcijan, tak istotne w naszym
kontekście kulturowym. W tym celu poprosiłem
Kongregację Nauki Wiary, o zredagowanie w porozumieniu z kompetentnymi dykasteriami Stolicy
Apostolskiej Noty , która ma dać Kościołowi oraz
wiernym pewne wskazania, jak przeŜyć ten Rok
Wiary w sposób najbardziej efektywny i właściwy,
w
słuŜbie
wiary
i
ewangelizacji.
Wiara bowiem poddana jest bardziej niŜ w przeszłości szeregowi pytań, które wypływają ze zmiany
mentalności, która zwłaszcza dzisiaj, redukuje obszar pewności racjonalnej do osiągnięć naukowych i
technologicznych. JednakŜe Kościół nigdy nie bał
się ukazywać, Ŝe między wiarą a prawdziwą nauką
nie moŜe być konfliktu, poniewaŜ obie, choć róŜnymi drogami, zmierzają do prawdy .
13. Niezmiernie waŜne będzie w tym Roku
przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny
wkład, jaki wnieśli męŜczyźni i kobiety we wzrost i
rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego Ŝycia,
to druga musi prowokować w kaŜdym szczere i
trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie kaŜdego
człowieka.
W tym okresie będziemy kierować swój wzrok ku
Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i
ją wydoskonala” (Hbr 12, 2): w Nim znajduje wypełnienie wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca.
Radość miłości, odpowiedź na dramat cierpienia i
bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi
i zwycięstwo Ŝycia nad pustką śmierci, wszystko
znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, dzielenia z
nami ludzkiej słabości, aby ją przekształcić mocą
Jego zmartwychwstania. W Nim, który umarł i
zmartwychwstał dla naszego zbawienia, znajdują
pełne światło przykłady wiary, które naznaczyły te
dwa tysiące lat naszej historii zbawienia.
Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i
uwierzyła w zwiastowanie, Ŝe stanie się Matką Boga
w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1,38).
Nawiedzając ElŜbietę wzniosła swoją pieśń pochwalną do NajwyŜszego, za cuda, jakich dokonyRzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;
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wał w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk
1,46-55). Z radością i drŜeniem urodziła swego
jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając swemu oblubieńcowi,
Józefowi uszła z Jezusem do Egiptu, aby uratować
Go przed prześladowaniami Heroda (por. Mt 2, 1315). Z tą samą wiarą szła za nauczającym Panem i
pozostała z Nim aŜ do Golgoty (por. J 19, 25-27). W
wierze cieszyła się owocami zmartwychwstania
Jezusa i zachowując w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. Łk 2, 19:51), przekazała je Dwunastu
zgromadzonym z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać
Ducha Świętego (por. Dz 1, 14; 2, 1-4).
Ze względu na wiarę apostołowie zostawili
wszystko, aby pójść za Nauczycielem (por. Mt 10,
28). Wierzyli w słowa, którymi zapowiadał Królestwo BoŜe obecne i realizujące się w Jego osobie
(por. Łk 11,20). Byli w komunii Ŝycia z Jezusem,
który ich nauczał, pozostawiając im nową regułę
Ŝycia, przez którą byliby po Jego śmierci rozpoznawani jako Jego uczniowie (por. J 13,34-35). Przez
wiarę poszli na cały świat, wypełniając polecenie
niesienia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk
16,15) i bez jakiejkolwiek obawy głosili wszystkim
radość zmartwychwstania, którego byli wiernymi
świadkami. Ze względu na wiarę uczniowie utworzyli pierwszą wspólnotę zgromadzoną wokół nauki
Apostołów, na modlitwie, w Eucharystii, dając do
wspólnej dyspozycji, to co posiadali, aby przyjść z
pomocą potrzebom braci (por. Dz 2, 42-47).
Z powodu wiary męczennicy oddali swe Ŝycie,
by zaświadczyć o prawdzie Ewangelii, która ich
przekształciła i uzdolniła do osiągnięcia największego daru miłości, przebaczając swoim prześladowcom.
Ze względu na wiarę kobiety i męŜczyźni poświęcili
swoje Ŝycie Chrystusowi, pozostawiając wszystko,
aby Ŝyć w prostocie ewangelicznego posłuszeństwa,
ubóstwa i czystości - konkretnych znakach oczekiwania na Pana, który się nie spóźnia. Z powodu
wiary tak wielu chrześcijan podjęło działania na
rzecz sprawiedliwości, aby uczynić konkretnym
słowo Pana, który przybył, aby głosić wyzwolenie z
ucisku i rok łaski dla wszystkich (por. Łk 4,18-19).
Ze względu na wiarę na przestrzeni wieków
męŜczyźni i kobiety kaŜdego wieku, których imię
jest zapisane w Księdze śycia (por. Ap 7, 9, 13, 8),
wyznali piękno pójścia za Panem Jezusem, tam
gdzie byli wzywani, Ŝeby dać świadectwo swojego
bycia chrześcijanami: w rodzinie, w Ŝyciu zawodowym, publicznym, w wypełnianiu charyzmatów i
posług,
do
których
byli
powoływani.
Ze względu na wiarę Ŝyjemy takŜe i my: przez Ŝywe
rozpoznawanie Pana Jezusa obecnego w naszym
Ŝyciu i w historii.
–
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