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XXXI Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (23, 1 – 12)
„Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na
katedrze MojŜesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i
zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. WiąŜą cięŜary wielkie
i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem
ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, Ŝeby
się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłuŜają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne
miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i Ŝeby
ludzie nazywali ich Rabbi. OtóŜ wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz
Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo teŜ na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie równieŜ, Ŝeby was nazywano mistrzami, bo
jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony.”

E

ucharystia, najwyŜsze źródło jedności kościelnej powinna dawać odczuć swe nieustanne owoce aktywnej wspólnoty, z kaŜdym
dniem coraz bardziej odnawiając ją i umacniając
w miłości Chrystusa. Tak więc ponad róŜnicami i
szczególnymi cechami kaŜdej osoby, grupy lub
wspólnoty kościelnej, niechaj uczta Eucharystyczna będzie trwałym ośrodkiem naszego zjednoczenia się w jednym „ciele” (1 Kor 10, 17), w
jednej miłości, w jednym Ŝyciu Tego, który zechciał pozostać z nami i odnawiać swą zbawczą
obecność, abyśmy mieli Jego własne Ŝycie (J 6,
51). Konkretnym sposobem urzeczywistniania tej
wspólnoty, której wymaga Eucharystia, powinno
być stworzenie prawdziwego braterstwa. Braterstwo, które winno zespalać wszystkich, którzy
uczestniczą w tym samym ideale Ŝycia, powołania czy misji kościelnej. Powinni je jednak w
szczególny sposób odczuwać ci, którzy mają
specjalne do tego tytuły, ci, którzy jak uczy
Ewangelia są „braćmi” (Mt 23, 8). Braterstwo,
które powinno się urzeczywistniać w Ŝyciu i w

słuŜbie braciom w parafii, katedrze, w szkole, na
plebanii, w szpitalu, w domu zakonnym, w osiedlu nędzy i w kaŜdym innym miejscu. Braterstwo
wyraŜane w uczuciach, w postawach i gestach
codziennej rzeczywistości. Braterstwo tak przeŜywane stanowi część naszego świadectwa wiarygodności wobec świata. Podobnie jak podziały
i frakcje wznoszą przeszkody na drogach Pana.
Pamiętajmy jednak o tym, Ŝe to braterstwo, owoc
Eucharystii i Ŝycia w Chrystusie nie zamyka się
w granicach własnej grupy, wspólnoty czy narodu. Rozszerza się i powinno obejmować całą
powszechną rzeczywistość Kościoła, która staje
się obecna w kaŜdym miejscu i w kaŜdym kraju
wokół Jezusa Chrystusa, zbawienia dla tych,
którzy tworzą rodzinę dzieci BoŜych. Konieczność ustanowienia takiego klimatu braterstwa
prowadzi nas w sposób logiczny do mówienia o
pojednaniu wewnątrz Kościoła i społeczeństwa.
Zwłaszcza zaś w trudnych obecnych chwilach, w
których staje się ono jeszcze bardziej konieczne i
pilne.
św. Jan Paweł II, 1982 r.
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Poniedziałek – 6 listopada 2017
Łk 14,12-14
630 Do Miłosierdzia BoŜego za †† Marię, jej brata ks. Filipa Wollnik, dziadków z obu stron
oraz wszystkich †† z rodziny Wollnik, Sztuka, Krzosok, za † Małgorzatę Paskuda i wszystkich †† z rodziny Paskuda
900 Za zmarłych zalecanych
1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Za †† z rodzin Taszka i Raczek
2. Za †† rodziców Leontynę i Konstantego Traczewskich, siostrę Wandę Kucharską oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 7 listopada 2017
Łk 14,15-24
630 1. Za †† Urszulę Droździel i Romana Szczukiewicz
2. Do BoŜego Miłosierdzia za † męŜa Antoniego Kucia w 20. rocznicę śmierci, †† braci, rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Za zmarłych zalecanych
2. Za †† z rodziny Pieniuta, Ziętek, Cieślik i Wałach i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 8 listopada 2017
Łk 14,25-33
30
6
Za † mamę Otylię Zagolla w 70. rocznicę śmierci, za † ojca Alojzego, †† rodzeństwo,
szwagrów, męŜa, za wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900 Za † męŜa Henryka, †† rodziców, trzech braci, siostry i teściów
1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych
1800 1. Za † Jana Dapa, †† rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny
2. Za †† Katarzynę i Gerharda Niestrój, Jerzego Trompeta, †† rodziców i dusze w czyśćcu
cierpiące
Czwartek – 9 listopada 2017 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
J 2,13-22
630 1. Za † męŜa Jerzego Marko w dniu jego urodzin oraz za †† z rodzin Marko i Skroban
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Piotra w kolejną rocznicę śmierci oraz za wszystkich ††
z rodzin Czogała, Wranik, śurek, Kuśka, Szatara i za dusze w czyśćcu cierpiące
1630 Szkolna: W intencji Oskara, Wiktora i Michaliny o BoŜe błogosławieństwo
1800 1. Dziękczynna w intencji Edeltraudy w 60. rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki BoŜej oraz o dary Ducha Świętego dla wnuczek Natalii i Oliwii
2. Za †† Piotra i Marię Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodzin Zuber i Matuszek
Piątek – 10 listopada 2017 – św. Leona Wielkiego, papieŜa i doktora K-ła
Łk 16,1-8
630 W intencji Parafian
900 Za † syna Mateusza w 13. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin z obu stron
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za †† rodziców Franciszka i Marię Drapała, teściów Alojzego i Franciszkę Cyroń, brata
Stanisława, bratową, siostrę Stefanię, szwagra Huberta, Gintra, Jana i Cecylię Wiater
2. Za † Wacława Kowal w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców i całe pokrewieństwo
1900 Modlitwa w duchu Taize dla młodzieŜy
Sobota – 11 listopada 2017 – św. Marcina z Tours, biskupa; Święto Niepodległości Łk 16,9-15
630 1. Za † Zofię Kowalczyk w 25. rocznicę śmierci, †† ojca Piotra i brata Jana
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Aleksandrę Brzoska w rocznicę śmierci, †† Józefa Marcinkowskiego, Piotra Wereszczyńskiego, Bogusławę, Helenę, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji Ojczyzny
2. Za † ojca Dymytra w 30. rocznicę śmierci, †† mamę Anastazję, brata Borysa, męŜa Stefana, dziadków i wszystkich †† z rodziny
www.nspjraciborz.pl

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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XXXII Niedziela zwykła – 12 listopada 2017 Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
700 Za †† rodziców Marię i Franciszka Cieleckich, braci Józefa, Jana i Andrzeja, siostrę ElŜbietę, szwagra Janusza
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka, rodziców i teściów, †† z rodziny
1030 W intencji Zofii i Jerzego z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla całej rodziny
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Rudolfa z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilata i całej jego rodziny
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
00
18
Za † męŜa i ojca Piotra Dołęga w 5. rocznicę śmierci i †† z rodzin z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: za zmarłych parafian
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dzisiaj i w kolejne dni do 8 listopada o godz. 1715 RóŜaniec za zmarłych zalecanych.
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.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W tym tygodniu są spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii
Świętej.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900. Jest to równocześnie
spotkanie przygotowujące do wyjazdu na Europejskie spotkanie młodych na przełomie roku.
W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas II.
11 listopada w Dzień Niepodległości Msza Święta w intencji Ojczyzny o 1800.
Zachęcamy do korzystania z biblioteki parafialnej, która czynna jest we wtorki pół godziny po
wieczornej Mszy. MoŜna wypoŜyczyć takŜe niektóre nowe filmy, częściowo te wyświetlane w
ramach wieczorów filmowych.
9 listopada w LO II w godzinach od 900 do 1800 odbędzie się akcja rejestracji dawców szpiku.
Szczegóły na plakatach.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny” oraz kalendarze misyjne rozprowadzane przez Ojców Oblatów. W
zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii.
Za tydzień z racji dnia
modlitw w intencji chrześcijan prześladowanych
przed kościołem zbiórka
do puszek na fundację
„Kościół w Potrzebie”.
Za wszystkie ofiary,
kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Marianna Wawrzyńska, lat 80, zam. na ul. Dworskiej
 Zdzisław Krempa, lat 86, zam. na ul. Polnej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie
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OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia
handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc równieŜ pod uwagę liczne
głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyraŜamy nasz
niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została
poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i
biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia
wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak
wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straŜy dobra wspólnego.
Trudno pominąć fakt, iŜ to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany
na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dąŜeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek
upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie
wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.
W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc
się do dziedzictwa „Solidarności” – nie moŜna pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty
narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o
naturze człowieka, który współistnieje z innymi i tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi równieŜ o uwolnienie człowieka, gdyŜ osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leŜy
nam na sercu. Wykorzystywani są równieŜ i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w
handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard Ŝycia,
co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.
Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby
mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagroŜone – podobnie
jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak waŜnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niŜ człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał Św. Jan Paweł II encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie moŜe być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicę niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne
zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.
+ Stanisław Gądecki; + Marek Jędraszewski; + Artur Miziński
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;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

