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XXXII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (20,27-38) 
 
„Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, Ŝe nie ma zmar-
twychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, MojŜesz tak nam 
przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał Ŝonę, a był bezdzietny, niech 
jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. OtóŜ było 
siedmiu braci. Pierwszy wziął Ŝonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a 
potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła 
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie Ŝoną? Wszy-
scy siedmiu bowiem mieli ją za Ŝonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata Ŝenią się i za mąŜ wychodzą. 
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się 
Ŝenić nie będą, ani za mąŜ wychodzić. JuŜ bowiem umrzeć nie mogą, gdyŜ są równi aniołom i są dziećmi Bo-
Ŝymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A Ŝe umarli zmartwychwstają, to i MojŜesz zaznaczył tam, gdzie 
jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz Ŝywych; wszyscy bowiem dla Niego Ŝyją.” 
 

Sprawa zmartwychwstania i Ŝycia wiecznego 
to niewątpliwie najwaŜniejszy problem kaŜdego 
człowieka, chociaŜ niekoniecznie najbardziej aktu-
alny. I dlatego zajmujemy się nim raczej rzadko. 
KaŜdy teŜ w coś wierzy, nawet i w wierutne bzdu-
ry, bo w tej kwestii umysł nie znosi pustki! Aby nie 
błądzić po manowcach rozmaitych teorii, pseudop-
sychologicznych doświadczeń, trzeba zbadać, co na 
ten temat mówi Chrystus i jaka jest wiara Kościoła. 
Nikt nie jest bardziej kompetentny. 

Człowiek jest istotą nieśmiertelną, chociaŜ kaŜdy 
musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym etapem, 
punktem zwrotnym w dziejach człowieka, który koń-
czy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna drugi, 
nieznany. Tylko jeden jedyny Chrystus definitywnie 
przeszedł śmierć, zwycięŜył ją i wrócił z jej królestwa. 
Chrystus doskonale wie, co jest po śmierci, bo po 
pierwsze: jest Bogiem; po drugie: doświadczył śmier-
ci osobiście, i to w najbardziej autentycznej i dra-
stycznej postaci; po trzecie: zwycięŜył śmierć.  

Czego zatem uczy Chrystus? śe na pewno ist-
nieje przyszły świat i powstanie z martwych. A 
więc ludzkie pragnienie nieśmiertelności nie jest 
tylko mrzonką i wymysłem marzycieli, lecz faktem. 

Dalej uczy, Ŝe śmierć jest faktem bezwzględnie 
jednorazowym, czyli Ŝe teoria reinkarnacji jest 
sprzeczna z objawieniem Chrystusowym. KaŜdy 
człowiek Ŝyje tylko jeden jedyny raz i właśnie to 
Ŝycie decyduje o naszej wieczności. Dlatego jeste-
śmy w sposób absolutny odpowiedzialni za to, jak 
to Ŝycie wykorzystamy.  

Po trzecie: Ŝycie przyszłe będzie zupełnie inne, 
niŜ to obecne. ChociaŜ będzie zachowana toŜsa-
mość osób, to jednak natura naszego człowieczeń-
stwa zostanie przemieniona. Dokona się to w chwili 
powszechnego zmartwychwstania. Po zmartwych-
wstaniu otrzymamy zupełnie inne, nowe Ŝycie. 
Będzie ono całkowicie wolne od doczesnych ogra-
niczeń, trosk, ułomności. Miłość odzyska swój 
pełny, duchowy kształt i harmonię. 

Będziemy takŜe mogli oglądać Boga twarzą w 
twarz – jak aniołowie. Właśnie to „oglądanie”, 
bliskie i bezpośrednie obcowanie z Bogiem, będzie 
naleŜało do istoty zbawienia. Bóg jest Bogiem 
Ŝywych, więc na pewno zatroszczy się o pełnię 
Ŝycia dla nas. Natomiast w chwili obecnej najwaŜ-
niejsze powinno być dla nas pytanie: jak Ŝyć, Ŝeby 
podobać się Bogu, Ŝeby iść Jego drogą, która za-
prowadzi nas do wieczności.        Ks. Mariusz Pohl
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Poniedziałek – 11 listopada 2013 – Święto Niepodległości / św Marcina z Tours, biskupa          Łk 17,1-6 
   630   Za †† Halinę w 10. r. śmierci i Mariana w 40. r. śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† męŜa Leona Musioł, syna Waldemara, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze 

w czyśćcu cierpiące 
 1700   Adoracja Najświętszego Sakramentu na zakończenie Roku Wiary 
 1800 1. W intencji Ojczyzny 
   2. Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, ciocie, wujków, za wszystkich †† z ro-

dzin z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. Za † ojca Stanisława, dwóch braci Zbigniewa i Mieczysława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 12 listopada 2013 – św. Jozafata, biskupa i męczennika   Łk 17,7-10 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Andrzeja z okazji 40. 

rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   800   W języku niemieckim: Za † siostrę Zofię, †† rodziców, brata Franciszka, kuzynkę i †† z rodziny 
   900   Za † Ryszarda Ziębę, †† rodziców i rodzeństwo i †† z rodziny Mogielnickich 
 1800 1. Za † Marię Kuka w 6. rocznicę śmierci 
   2. Za † matkę Kazimierę Oleś (w 30. dzień), ojca Józefa, brata Jana, teściów Szyra i †† z rodziny 
Środa – 13 listopada 2013 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenni-

ków Polski        Łk 17,11-19 
   630   Za † siostrę Annę 
   700   Za † męŜa Petera Borsutzkiego w rocznicę śmierci oraz za † ojca Eryka Borsutzkiego 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Zbigniewa w rocznicę ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za †† rodziców Jadwigę i Reinholda, siostrę Beatę, rodziców Annę i Teofila i wszystkich †† z 

pokrewieństwa 
Czwartek – 14 listopada 2013 – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy   Łk 17,20-25 
   630   Za †† rodziców Józefa i Janinę Jasińskich 
   700   Za †† Małgorzatę, Jerzego i jego matkę Rozalię 
 1630   Szkolna: Do Anioła StróŜa z podziękowaniem za opiekę i z prośbą o dalsze prowadzenie przez 

Ŝycie Mateusza z ok. 13. urodzin, a takŜe o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej Fatimskiej 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za odebrane łaski w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   2. Za † męŜa Jana Kulę, †† rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 15 listopada 2013        Łk 17,26-37 
   630   Za †† rodziców i teściów Pawła i Annę, Jana i Annę, braci Gintra i Augusta oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† brata doktora Adama Rozen, rodziców Michalinę i Seweryna Rozen 
 1800 1. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Marię Szulc, za † Jana Potaczka (od rodziny śółty), za † 

Ŝonę Janinę Tantałę w 20. rocznicę śmierci, za † Andrzeja Malińskiego (od sąsiadów z ulicy 
Opawskiej 32), za † Huberta Winklera (w 30. dzień), za † Paulinę Nawrat (w 30. dzień), za † Marię 
Mizioch, † męŜa Tadeusza oraz † Annę Horczyk, za † Marię Mitko (w 30. dzień) i za † męŜa, za † 
ojca Stanisława Frygę (w 30. dzień), za † Renatę Lazar (w 30. dzień), za † Alfreda Manjur ę (od 
współlokatorów z ulicy Katowickiej 11), za †† rodziców Jana i Agatę Sowa, ojca Szczepana, siostrę 
ElŜbietę, Jana, Stanisława i Anielę Kwaśników, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące, za † męŜa Jerzego Gonsiora, †† siostrę Małgorzatę, trzech braci, bratową, sześciu szwa-
grów, trzy szwagierki, ojców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † Emilię Korus 
 1900   MłodzieŜowa: w intencji kandydatów do bierzmowania i młodzieŜy naszej parafii 
Sobota – 16 listopada 2013 – Rocznica poświęcenia Katedry w Opolu   
   630   Z okazji 50. rocznicy urodzin Pawła, dziękując Trójjedynemu Bogu za dar Ŝycia, prosząc o 

łaski potrzebne w dalszym Ŝyciu osobistym i w kierowaniu firmą i podległymi pracownikami 
oraz za †† rodziców Alinę i Lucjana o dar Ŝycia wiecznego dla nich 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 
   700   Z okazji urodzin syna Roberta Drastiga z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-

sze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † Stanisława Staronia 
   2. Za †† męŜa Tadeusza Lachowskiego, męŜa Waldemara, rodziców z obu stron, brata Francisz-

ka, siostrę Zofię i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji Parafian 
XXXIII Niedziela zwykła  – 17 listopada 2013  Ml 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19 
   700    Za † Leokadię Gajny w 2. rocznicę śmierci 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Januszewskiego w 1. rocznicę śmierci 
 1030    Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. urodzin Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1200 1. Za †† z rodziny Pieniuta, Ziętek, Baranowski, Cieślik i Wałach 
   2. Za † Emilię Garbas (w 30. dzień) 
 1545   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa Karola Ćwikli ńskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: za chrześcijan prześladowanych, zwłaszcza w Nigerii 
• Dziś w Kościele V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W sposób szczególny modli-

my się za chrześcijan w Nigerii. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w najbliŜszych dniach w tej inten-
cji, a takŜe do materialnego wsparcia organizacji Kościół w Potrzebie. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• Jutro, w poniedziałek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 1700, która od-
bywa się równocześnie w katedrze i innych kościołach diecezji, a została ogłoszona z okazji zbliŜają-
cego się zakończenia Roku Wiary. Wieczorna Msza Święta w intencji Ojczyzny. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• W okresie jesienno-zimowym spotkania klubu seniora będą się odbywały we wtorki o godz. 1500 spo-

tkanie Klubu Seniora. We wtorek o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu swoje spotkania będą miały dzieci przygotowujące 

się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W tym tygodniu odbędą się teŜ spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania z 

klas I-III. Listy wywieszone są pod wieŜą (oraz na stronie www.nasza-wiara.pl w grupie Bierzmowa-
nie NSPJ 2013-2014) 

• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Przypominamy o moŜliwości wyjazdu na organizowane przez wspólnotę z Taizé  Europejskie Spo-

tkanie Młodych, które odbywa się na przełomie roku w Strasburgu. ObniŜone zostały koszty wyjazdu 
(350 zł i 55 euro); moŜliwość zgłoszeń tylko do 17 listopada. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• Przypominamy o zapisach na wyjazd na kanonizację bł. Jana Pawła II. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za 

ofiary złoŜone w I czwartek na utrzymanie, w ramach Adopcji Serca, kleryka z Kamerunu. 
 
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� Emilia Korus, lat 69, zam. na ul. Łąkowej (pogrzeb w środę, 13 listopada o 11.oo) 
� Zofia Mysiakowska, lat 95, zam. na ul. Pomnikowej 10 
� Werner Kozielek, zam. w Niemczech w Leverkusen (poprzednio na Katowickiej) 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Kościół w Potrzebie 
Kilka informacji o Nigerii: 
• Pierwsze próby Ewangelizacji Nigerii 

sięgają XV w. Pierwsza katolicka mi-
sja została załoŜona przez misjonarzy 
francuskich na południu kraju 
w Lagosie w 1868 roku. 

• Nigeria liczy blisko 160 mln ludno-
ści. Chrześcijanie stanowią 45,5% 
społeczeństwa (katolicy - 13,3% czyli 
ponad 21 mln), Muzułmanie - 45%. 

• Nigeria posiada 16 seminariów du-
chownych (ok. 4 tys. alumnów), oko-
ło 4 tys. katolickich szkół, które są otwarte dla wszystkich, bez względu na religię. 

• Konstytucja Nigerii uznaje wolność religijną, w tym prawo do manifestowania i głoszenia swojej 
wiary oraz do zmiany wyznania bądź przekonań religijnych; § 10 (1): „Rząd federalny lub stanowy nie 
uznaje Ŝadnej religii za państwową 

• Większość chrześcijan zamieszkuje południową część kraju, a na północy przewagę stanowią muzuł-
manie. W 12 stanach na północy kraju muzułmanie wprowadzili prawo szariatu, obowiązujące cały 
stan, a w kolejnych 4 stanach tylko częściowo. 

• Muzułmańska sekta Boko Haram od 2010 roku nieprzerwanie dokonuje brutalnych ataków na chrze-
ścijan. 

• Pomimo duŜych złóŜ ropy naftowej Nigeryjczycy w wielu rejonach Ŝyją na granicy biedy, a na tere-
nach wydobywczych, z powodu braku studni głębinowych, 70% ludności jest skazana na picie wody 
zanieczyszczonej. 

• 80% dochodu z wydobycia ropy naftowej trafia do zaledwie 15% społeczeństwa, gdyŜ w Nigerii panu-
je olbrzymi korupcja. 

• 32% społeczeństwa to analfabeci. 
 

SMS o treści „RATUJE” pod numer 72405 (2 zł + Vat = 2,46 zł) 
 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o Europejskim Spotkaniu 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 

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.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku  
      w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

Biblioteka Parafialna 
zaprasza – wtorki od 17.3o 
(pół godziny przed oraz pół godziny po Mszy) 
 
NowościNowościNowościNowości::::    
            ----    kkkksiążka o Matce bł. Jana Pawła IIsiążka o Matce bł. Jana Pawła IIsiążka o Matce bł. Jana Pawła IIsiążka o Matce bł. Jana Pawła II    
            ---- książka  książka  książka  książka CzwartePrzykazanie.plCzwartePrzykazanie.plCzwartePrzykazanie.plCzwartePrzykazanie.pl    


