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Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Ewangelia według św. Łukasza (23, 35 – 43)
„Gdy ukrzyŜowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie
Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych 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.”

C

hcesz poznać dobroczynne działanie krzyŜa?
Dziś nam otworzył raj przez przeszło pięć
tysięcy lat zamknięty. W tym bowiem dniu, w tej
godzinie wprowadził tam Bóg łotra, spełniając swe
miłosierne uczynki: jeden, Ŝe otworzył raj, drugi, Ŝe
wprowadził tam łotra. Dziś oddał nam dawną ojczyznę, dziś zaprowadził nas do rodzinnego miasta
i uŜyczył łaskawie domu wspólnej naturze ludzi,
mówiąc: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,
43). Co mówisz? Jesteś ukrzyŜowany i gwoździami
przybity, a obiecujesz raj? Tak – rzecze – abyś na
krzyŜu poznał moją moc! PoniewaŜ jednak rzecz
była smutna, chcąc byś nie zwracał uwagi na krzyŜ,
lecz byś poznał moc UkrzyŜowanego, na krzyŜu
spełnia się ten cud, który najbardziej ukazuje Jego
siłę. Albowiem nie wtedy, gdy wskrzesił zmarłego,
gdy zganił morze i wiatry, gdy wypędzał demony,
ale gdy był ukrzyŜowany, przybity gwoździami,
zniewaŜony, oplwany i wyszydzany, potrafił zmienić nieprawy sposób myślenia łotra, abyś ujrzał z
dwóch stron Jego potęgę. Poruszył bowiem całe
stworzenie, skały rozerwał, lecz takŜe przyciągnął
do siebie i uczcił duszę łotra od skał twardszą:
„Dziś bowiem – rzekł – będziesz ze Mną w raju”.
A przecieŜ cherubiny strzegły raju? (zob. Rdz 3,

24) Tak, ale On jest Panem i cherubów. Miecz
ognisty się tam obraca? Ale On ma władzę i nad
ogniem, i nad piekłem, i nad Ŝycie, i nad śmiercią. I
choć Ŝaden król nie zniósłby tego, aby łotra lub
kogoś innego z niewolników obok siebie posadzić i
tak wprowadzić do miasta, to jednak Chrystus tak
postąpił: wkraczając do świętej ojczyzny wprowadza ze sobą łotra, nie depcząc przez to raju, ani go
nie hańbiąc stopami łotra, lecz raczej zaszczycając
raj. Zaszczyt to bowiem dla raju mieć takiego Pana,
który nawet łotra moŜe uczynić godnym rajskich
szczęśliwości. Wszak i wtedy, gdy wprowadzał do
królestwa niebieskiego celników i nierządnice, nie
czynił tego dla zbezczeszczenia raju, lecz dla większego uczczenia, pokazując się takim Panem królestwa niebieskiego, który moŜe nawet nierządnice i
celników uczynić tak dobrymi, Ŝe wydają się godni
tamtego zaszczytu i daru. Jak bowiem wtedy najbardziej podziwiamy lekarza, gdy uwalnia od niemocy i doprowadza do zdrowia ludzi dotkniętych
nieuleczalnymi chorobami, tak słuszną jest rzeczą
podziwiać i Chrystusa, kiedy leczy nieuleczalne
rany, kiedy celnika i nierządnicę doprowadza do
takiego zdrowia, Ŝe wydają się godni nieba.
św. Jan Chryzostom († 407)
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Sobota – 19 listopada 2016 – bł. Salomei, zakonnicy
Łk 20,27-40
1730
NaboŜeństwo ku czci Chrystusa Króla
1800
W sobotni wieczór: 1. Ku czci Chrystusa Króla w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza i ich
rodzin o BoŜe błogosławieństwo
2. Za † Monikę Zawisz (od męŜa), za †† rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące
3. Do Miłosierdzia BoŜego za † zięcia Leszka Szewczyk w 10. rocznicę śmierci, †† brata Edwarda, męŜa Tadeusza, rodziców, teściów, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
4. W intencji Janusza i Sabiny Ciuraszkiewicz w 20. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1900
XV Dni ks. Stefana Pieczki w RCK wręczenie medali, koncert Magdaleny Frączek
Niedziela – 20 listopada 2016 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
po kaŜdej Mszy Świętej Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Henryka Domalewskiego w 1 . rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Za †† rodziców Genowefę i Eryka Esik, dziadków Małgorzatę, Maksymiliana i Gertrudę Esik
900
1030
Za †† Bronisławę i Edwarda Ciuruś, Czesławę Mojeścik, Annę i Andrzeja Szydłowskich, Marię i Zygmunta Szawczukiewicz, Apolonię Czajkowską
1200
Za †† brata Romana Szurek w 25. rocznicę śmierci, mamę Bronisławę w 21. rocznicę śmierci,
ojca Józefa, dziadków z obu stron
1400
Msza święta w rycie nadzwyczajnym
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne ku czci Chrystusa Króla
1800
Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 8. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
Poniedziałek – 21 listopada 2016 – Ofiarowanie NMP
Łk 21,1-4
630
Do Jezusa i Matki BoŜej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w pewnej
intencji
900
Za †† rodziców Macieja, Karolinę, Jana i Katarzynę, dziadków, ojca chrzestnego Walentego i
wszystkich †† z rodziny
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego w intencji wnuka Jana o łaskę nawrócenia, BoŜe błogosławieństwo i
potrzebne łaski, by powrócił na drogę prowadzącą do Boga
2. Za † Kazimierza Baster w rocznicę śmierci
Wtorek – 22 listopada 2016 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Łk 21,5-11
630
Za †† ElŜbietę i Pawła Perenc
800
W języku niemieckim: Za †† rodziców Annę i Antoniego Sollich
1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji wszystkich muzyków i członków zespołów śpiewaczych
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuczki Dominiki z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, wiarę i dary Ducha Świętego
3. Za †† Ŝonę Józefę, rodziców Jana i Bronisławę, siostry Annę i Józefę oraz dziadków z obu stron
Środa – 23 listopada 2016
Łk 21,12-19
630
Za †† rodziców Bronisławę i Alfreda oraz dziadków z obu stron
900
Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 15. rocznicę śmierci oraz za † siostrę Krystynę
2. Za † córkę, siostrę, narzeczoną Dorotę Lewosińską oraz za jej † dziecko
Czwartek – 24 listopada 2016 – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapł. i Towarzyszy Łk 21,20-28
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zbigniewa Kikinę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
1630
Szkolna: Za †† syna Mirosława w 2. rocznicę śmierci, męŜa i ojca Eugeniusza, rodziców z obu
stron
1800 1. W intencji córek Anny i Sabiny z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i łaskę zdrowia na dalsze lata Ŝycia
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2. Z okazji 60. rocznicy urodzin siostry Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Piątek – 25 listopada 2016
Łk 21,29-33
630
Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Genowefy
Drygalskiej w 81. rocznicę urodzin oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy urodzin Krystiana z podziękowaniem za otrzyma900
ne łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za matkę Adelę w dniu jej urodzin, za † ojca Gerharda Gogolin, za ††
dziadków i pokrewieństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa i ojca Jana, †† trzech braci, siostrę Katarzynę, rodziców Indeka, Sollich i †† z pokrewieństwa
1900
Modlitwa w duchu Taize, przygotowanie do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych
Sobota – 26 listopada 2016
Łk 21,34-36
630
Za † Piotra Sitko w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, †† Dariusza Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzek i wszystkich †† z rodziny
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji 70. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Krzysztofa Kalatę w 13. rocznicę śmierci
3. Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisławy w 90. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Czuwanie dla dorosłych: konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi
Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2016
700
W intencji Aleksandry Kloc z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Ujec w 5. rocznicę śmierci, †† ojców z obu stron oraz
900
† szwagra Tadeusza
1030
W intencji rocznych dzieci: Oliver Kuźnik, Paulina Janina Konopka, Magdalena Oliwia Turlejska, Dominik Adam Neumann, Lena Dreimol a takŜe w intencji jej Taty Sławomira w 30.
rocznicę urodzin
1200
Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy oraz ich rodzin o BoŜe błogosławieństwo
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory Adwentowe
1800
Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Anieli z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o trwałe owoce przyjęcia Chrystusa za Pana i Króla
•

•
•
•

•
•
•

Dzisiejszą niedzielą kończymy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, a zarazem w kontekście niedzieli
Chrystusa Króla chcemy dać okazję do wyraŜenia swojej osobistej decyzji uznania w Chrystusie
swego osobistego Pana i Króla. W dziękczynnym Te Deum chcemy dziękować za wszystkie owoce
Roku Miłosierdzia.
Dzisiaj, jeśli to moŜliwe, zapraszamy na godzinę 1630 na krótkie spotkanie Radę Parafialną.
Chcemy poruszyć kilka pilnych spraw o charakterze gospodarczym.
Dziś jeszcze o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, o 1700 RóŜaniec za młode pokolenie, o 1730
Nieszpory ku czci Chrystusa Króla.
Uroczystość Chrystusa Króla to takŜe święto patronalne Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. Wczoraj
wieczorem zostali ustanowieni nowi ministranci i kandydaci. Chłopcom Ŝyczymy błogosławieństwa w
słuŜbie przy ołtarzu, rodzicom dziękujemy za współpracę. Zachęcamy takŜe ciągle nowych chłopców
do słuŜby.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
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Msza szkolna w czwartek o 16 .
RównieŜ w tym tygodniu odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i
Komunii Świętej. Jest to juŜ ostatnie spotkanie w tym roku.
Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę na godz. 1630.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie – modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900. Z końcem
listopada moja termin zgłoszeń na wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze.
W tym tygodniu odbędą się spotkania dla klas II gimnazjum w ramach przygotowań do bierzmowania.
W ostatnią sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej czuwanie dla dorosłych na rozpoczęcie Adwentu: konferencja, Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy czas Adwentu. O godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Od przyszłej niedzieli wznowimy Liturgię Słowa dla dzieci w kaplicy pod kościołem w czasie Mszy
Świętej o 1030. JuŜ teraz zapraszamy rodziców z dziećmi do uczestnictwa w niej.
W praktyce kancelaryjnej zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia pewnej zmiany dotyczącej wydawania
dokumentów. Najczęściej dotyczy to aktu chrztu, który potrzebny jest do Komunii, bierzmowania, a
najbardziej do zawarcia małŜeństwa. OtóŜ ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie
wolno nam wydawać takich dokumentów osobom trzecim jeśli nie posiadają stosownego upowaŜnienia. Prosimy zatem o to, aby osoby zainteresowane przychodziły osobiście, lub upowaŜniły konkretną osobę. Oczywiście zasada ta nie dotyczy osób małoletnich (dotyczy aktów chrztu do
Komunii, bierzmowania), których to dokumenty mogą odebrać rodzice. W przypadku konieczności
wysyłki dokumentów pocztą moŜemy wysłać dokumenty na parafię, a jeśli do osoby prywatnej, to tylko za potwierdzeniem odbioru.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby. Dziś takŜe przed kościołem dodatkowa
zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Ksiądz Biskup dziękuje za wsparcie osób poszkodowanych przez anomalie pogodowe w Polsce oraz we Włoszech (trzęsienie
ziemi). Na wspomniane cele poprzez Caritas zebrano i przekazano ponad pół miliona złotych.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
- Anna Janacz, lat 84, zam. na ul. Katowickiej 5A
- Marek Dyksiński, lat 51
- Eugenia Sokołowska, lat 84, zam. na ul. Skłodowskiej 6
- Wilhelm Kotula, lat 80, zam. na ul. Gwiaździstej 17
- Teresa Radłowska, lat 78, zam. na ul. Lunonautów 4
- Lotar Sobota, lat 64, zam. na ul. Opawskiej 65
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Polecamy pamiątkowy album ze zdjęciami ze Światowych
Dni MłodzieŜy „6 dni w opolskim Nazarecie”
Dochód przeznaczony jest na Diecezjalne
Duszpasterstwo MłodzieŜy.

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. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

