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Niedziela Chrystusa Króla 
Ewangelia według św. Łukasza (23,35-43)  
 

„Gdy ukrzyŜowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej 
Rady drwiąco mówili: In nych wybawiał, niechŜe teraz siebie wybawi, jeśli 
On jest Mesjaszem, Wybrańcem BoŜym. Szydzili z Niego i Ŝołnierze; 
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem 
Ŝydowskim, wybaw sam siebie. Był takŜe nad Nim napis w języku greckim, 
łacińskim i hebrajskim: To jest Król Ŝydowski. Jeden ze złoczyńców, 
których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 
Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaŜ tę samą karę ponosisz? My przecieŜ - sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze 
Mną będziesz w raju.” 
 

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata jest 
dobrym czasem, aby pochylić się nad tematem 
królestwa BoŜego, na czele którego jest sam Chry-
stus. Czym zatem jest owe królestwo BoŜe, czym 
się charakteryzuje i kiedy przyjdzie? 

Kiedy myślimy o królu czy o królestwie, naj-
częściej pojawia nam się obraz dostojnie wyglądają-
cego człowieka, siedzącego na tronie, mającego 
liczne sługi. Obraz z dzisiejszej Ewangelii ukazuje, 
Ŝe nasze myślenie w ogóle nie pasuje do obrazu 
Jezusa Króla. Owszem znajdziemy jakieś elementy 
wspólne: korona z ciernia, tron w formie krzyŜa, 
liczne krwawiące rany „zdobiące” ciało Jezusa. Jaki 
zatem obraz królestwa, kreśli nam Pismo święte? 

Jezus niejednokrotnie w Ewangeliach mówił, 
Ŝe wraz z Jego przyjściem przybliŜyło się króle-
stwo BoŜe (por. Łk 10, 9; Łk 11,20). W czasie sądu 
przed Piłatem, gdy Jezus jest pytany o swoje króle-
stwo odpowiada, Ŝe nie jest z tego świata  
(zob. J 18,36). Św. Paweł zaś dodaje, Ŝe Królestwo 
BoŜe to nie „sprawa tego, co się je i pije, ale to 
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” 
(Rz 14,17). 

A zatem królestwo BoŜe przejawia się w czy-
nach i postawie. Jezus swoją postawą na krzyŜu to 
pokazuje. Swoją pokorą i sprawiedliwością ukazuje 

światu sens królestwa niebieskiego. Dlatego teŜ, w 
tej sytuacji ów Dobry Łotr, mógł usłyszeć słowa 
pochwały i zapewnienia, Ŝe Ŝyć będzie.  

To Chrystusowe panowanie, przynosi światu 
pokój i zbawienie, dlatego prorok Zachariasz pisze 
„Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem 
wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na 
tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się 
boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak 
się płacze nad pierworodnym” (Za 12,10). Dlatego 
w rozmowie z Nikodemem, Jezus przypomina 
scenę wywyŜszenia węŜa na pustyni, ukazując 
swoje wywyŜszenie na krzyŜu przynoszące Ŝycie 
wieczne i zbawienie ( por. J 3, 14-17). 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii wprost wskazuje, 
jaką drogę prawdziwy król musi objąć. To nie droga 
rządu przez dyktaturę, tyranie czy dbanie o własne 
interesy, ale to droga słuŜby, pokory i miłości. O tyle 
będzie w nas królestwo BoŜe o ile będzie w nas 
pragnienie słuŜby. Niech zatem w naszych sercach i 
na naszych ustach pojawi się wołanie: 

Panie Jezu, niech przyjdzie twoje królestwo. 
Ucz nas Jezu umierać dla naszego egoizmu i na-
szych pragnień, i wzbudź w nas pragnienie Ŝycia 
dla innych. Ucz nas przebacz i kochać tych, któ-
rych za mało jeszcze kochamy. Amen 
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Poniedziałek – 25 listopada 2013        Łk 21,1-4 
   630   Do BoŜej Opatrzności za Ŝyjącą rodzinę Trompeta z okazji 45. rocznicy małŜeństwa o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
   700   Za † Stanisława Frygę (od koleŜanek) 
 1800 1. Za † Krzysztofa Kalatę w 10. rocznicę śmierci 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
Wtorek – 26 listopada 2013        Łk 21,5-11 
   630   Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy w intencji Jana w 75. rocznice urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia  

   800   W języku niemieckim: Za † Emila Kusz 
   900   Z ok. 78. r. urodzin Genowefy Drygalskiej o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 
 1800   Za † ojca i męŜa Jana, †† rodziców Indeka – Sollich i †† z pokrewieństwa 
Środa – 27 listopada 2013        Łk 21,12-19 
   630   Za †† męŜa Alojzego, rodziców Jadwigę i Antoniego, †† którzy zginęli na wojnie i w wypad-

kach oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† Piotra Sitkę w 1. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego, Eugeniu-

sza Grzegorzka i wszystkich †† z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za † ojca Antoniego Procka w 7. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Procek i Rudzki 
   2. Za † chrzestną Paulinę Kubek, †† Dorotę, Ritę, Marię, dziadków i †† z pokrewieństwa 
Czwartek – 28 listopada 2013        Łk 21,20-28 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie dla całej rodziny 
   700   Za † Jana Potaczka (od Jacka z rodziną) 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Za † męŜa Jana w 2. rocznicę śmierci 
   2. Do BoŜej Opatrzności w 71. r. urodzin Marii Zdrzałek z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla dzieci z rodzinami 
Piątek – 29 listopada 2013        Łk 21,29-33 
   630   Za †† dziadków Salomeę i Jana Czernieckich oraz Janinę i Wojciecha Kobylnik w rocznicę 

śmierci, z prośbą o miłosierdzie BoŜe dla nich i radość wieczną 
   900   Za † ojca Wojciecha Simka i †† z pokrewieństwa 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Tarnowskiego oraz †† Ŝonę, syna i †† z rodziny 
   2. Za †† Henryka Michalczyka, rodziców z obu stron 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa 
Sobota – 30 listopada 2013 – św. Andrzeja Apostoła    Mt 4,18-22 
   630   Za †† rodziców z obu stron, męŜa Kazimierza, Alicję Węglińską, Marię Thenszert, Kelda 

Christensena, i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Jana Szot w 5. rocznicę śmierci, córkę Kingę, rodziców 

Jadwigę i Józefa, szwagra Jerzego i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † Iwonę Kawalec w 7. r. śmierci oraz za † ojca Zbigniewa Skibę 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Stanisławę i Eugeniusza Bunio oraz za †† 

z rodziny, za † Jana Potaczka (od rodziny Cechmajter), za †† Agnieszkę i Franciszka Lam-
czyk, córkę Irenę, Mirosławę i Józefa Tobiasz, syna Stefana, Marię, Henryka, Eugeniusza Kra-
kowczyk, Józefa Kocura, synów Henryka, Stefana i Mariana, za † ojca Eryka Ploszkę w 16. 
rocznicę śmierci, za † Alfreda Manjur ę (w 30. dzień) oraz †† z rodziny, za † Jana Mi śtę (od 
sąsiadów z ul. Słowackiego 67), za † Władysławę Antkowiak  (w 30. dzień), do Miłosierdzia 
BoŜego za † Jerzego Fulkowskiego w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców, Jana i Annę Fugle-
wicz, teściów i rodzeństwo 

   3. Za † Zofię Mysiakowską (od sąsiadów) 
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I Niedziela Adwentu – 1 grudnia 2013   Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44 
   700    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji Marii z okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W j. łacińskim Za † Stefana Matuszka w 10. rocznicę śmierci i za † córkę Michaelę Matuszek 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i Gerarda z okazji 45. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Lena Chrobak, Michał Bartosz 

Klecha, Lena Maria Łajdziak , Nikola Maria Kulpa, Kamila Tokar,  
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Gabrieli Polnik z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo Adwentowe 
 1800    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji Krystyny z okazji 75. rocznicy urodzin, z prośbą o dal-
sze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 

W tym tygodniu modlimy się: o trwałe owoce Roku Wiary 
 

• Dzisiaj Niedziela Chrystusa Króla, która przypomina nam, Ŝe na końcu czasów trzeba nam będzie 
stanąć przed Panem Wszechświata. Kończący się dziś Rok Wiary stawia przed nami pytanie o naszą 
gotowość na to spotkanie.  

• Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nie-
szpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1500 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu będą spotkania w salkach dla dzieci. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. 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 godz. 

1600. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od godz. 900 Adwentowe czuwanie dla kobiet. 
• W kontekście zbliŜającego się Adwentu zachęcamy do wspólnego z dziećmi przygotowania lampionu 

roratniego. 
• Zachęcamy do włączenia się w akcję Szlachetna Paczka. Szczegóły w gazetce. 
• W imieniu StraŜy Miejskiej prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniami związanymi z gromadzeniem 

odpadów w postaci popiołu. 
• W przyszłą niedzielę gościć będziemy Siostry Benedyktynki, które będą prosiły o pomoc w remontach 

swojego klasztoru. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym dru-
kiem. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za 
pomoc na rzecz osób poszkodowanych na Filipinach. Zebrano kwotę 7800 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

• Piotr Kwiatkowski , lat 30, zam. na ul. Słowackiego 52 
• Maria Zając, lat 60, zam. na ul. Skłodowskiej 22



4 Źródło - gazetka 

 

Szlachetna Paczka 2013 
wkroczyła w ostatni, decydujący etap. 

Aktualnie poszukujemy Darczyńców - 
ludzi którzy chcą mądrze pomagać rodzi-
nom w potrzebie ze swojego otoczenia. W 
Raciborzu na Darczyńcę czeka jeszcze 
ponad 30 rodzin. 

Aby pomóc wybranej rodzinie naleŜy wejść na 
stronę www.szlachetnapaczka.pl,  wybrać woj. 
śląskie, Racibórz, odszukać i wybrać rodzinę, któ-
rej chcemy pomóc.  

Wyjątkową paczkę moŜna zrobić wspólnie ze 
znajomymi, bliskimi lub w swoim miejscu pracy. 
Razem moŜna zdziałać więcej!  

W weekend 7-8 grudnia naleŜy zawieźć pacz-
kę do  magazynu SZLACHETNEJ PACZKI, (obok 
Domu Studenta Państwowej WyŜszej Szkoły Za-
wodowej w Raciborzu, przy ul. Słowackiego 57).  

Wolontariusz dostarczy Waszą paczkę do po-
trzebującej rodziny, a DARCZYŃCA otrzyma w 

zamian wyjątkowy prezent - relację z przekazania 
darów rodzinie. 

 SZLACHETNA PACZKA  dociera do osób w 
potrzebie– rodzin dotkniętych chorobą lub niepeł-
nosprawnością, samotnych rodziców, rodzin wie-
lodzietnych  i ludzi starszych, samotnych.   

Wolontariusze spotykali się z potrzebującymi 
w ich domach, by zdiagnozować sytuację, poznać 
potrzeby i podjąć decyzję o włączeniu do projektu. 
Na tej podstawie powstały opisy, które trafiły  do 
internetowej bazy. Tam darczyńca moŜe wybrać 
rodzinę ze swojej miejscowości i przygotować dla 
niej mądrą i skuteczną pomoc. 

Rodziny czekają na Waszą pomoc. Zróbcie 
paczkę dla jednej z nich. 

 
Nakładem wydawnictwa Znak ukazała się ksiąŜka „Matka 

Świętego”, czyli o Matce ks. Jerzego Popiełuszki. Nie byłoby ks. Je-
rzego gdyby nie wiara i zawierzenie jego matki, Marianny Popiełusz-
ko - powiedziała KAI Milena Kindziuk, autorka ksi ąŜki o matce mę-
czennika, która zmarła w Białymstoku w wieku 93 lat. 

Nie byłoby ks. Jerzego gdyby nie wiara jego matki, jej zawierzenia. 
To ona uczyła swe dzieci wiary, pacierza, to ona mówiła dzieciom, Ŝe nie 
wolno nawet gruszki podnieść z ogrodu sąsiada. Gdy jej syn wstąpił do 
seminarium, oddała go całym sercem Kościołowi. Godziła się na jego 
słuŜbę, niebezpieczeństwo, które się z nią wiązało, aprobowała decyzje 
przełoŜonych - powiedziała Milena Kindziuk. 

Jej zdaniem pani Marianna w jakiś sposób powtórzyła los Maryi - 
zidentyfikowała ciało zakatowanego syna po zabiciu go przez funkcjona-
riuszy SłuŜby Bezpieczeństwa w 1984 r. 

Była prostą, cięŜko pracującą, wiejską kobietą o wielkiej mądrości 
Ŝyciowej. Mimo cierpienia, mimo Ŝe było ono stale widoczne w jej oczach 
nawet gdy się uśmiechała, miała poczucie humoru, Ŝartowała. Wiara była 

w centrum jej Ŝycia, dlatego potrafiła przyjąć kaŜde cierpienie i dostrzec w nim sens – autorka ksiąŜki o 
zmarłej matce ks. Jerzego Popiełuszki.  

O ksiąŜkę moŜna pytać w księgarni Oficyna, a takŜe w naszej bibliotece. 

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. 


