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XVII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Jana (6,1-15)
„...Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, Ŝe liczne tłumy
schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby
oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział
bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście
denarów nie wystarczy chleba, aby kaŜdy z nich mógł choć trochę
otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra,
rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóŜ to jest dla tak wielu?”
Jezus zatem rzekł: „KaŜcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc męŜczyźni, a
liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał
siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
„Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spoŜywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud
uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus
poznał, Ŝe mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.”
Trudno się dziwić ludziom, Ŝe wpadli na
pomysł obwołania Chrystusa królem.
Z pewnością zabezpieczyłoby to przed
wszelkimi klęskami Ŝywiołowymi, kryzysami ekonomicznymi, ludzką biedą... Nam teŜ przydałby się
taki minister do spraw rolnictwa i gospodarki. To
oczywiście fikcyjne myślenie. Nie mniej warto
sprawdzić, czy przypadkiem, nawet tylko w jakimś
stopniu, nie zazdrościmy tym, którzy byli świadkami tego cudu i jedli rozmnoŜony chleb. Czy
przypadkiem nie wydaje nam się, Ŝe gdybyśmy
mogli skosztować takiego chleba, albo zobaczyć
jak się pomnaŜa w rękach apostołów, to na pewno
byłoby nam łatwiej uwierzyć? Nic z tego. Tak mi
się przynajmniej wydaje.
Owszem, podobne cuda się zdarzają. Kiedyś
nakręcono film o wspólnocie katolików, która rozpoczęła posługę wśród najuboŜszych, którzy Ŝyli na
wysypiskach śmieci. Pewnych świąt BoŜego Narodzenia na zaproszenie odpowiedziała wyjątkowo
duŜa rzesza ubogich ludzi. Dopiero po zakończeniu
świętowania odkryli, Ŝe musiał dojść do jakiegoś
niezrozumiałego rozmnoŜenia Ŝywności. KaŜdy

najadł się do syta (a byli to ludzie wygłodniali), co
nieco zostało. Wszelkie rachunki i obliczenia
wskazywały, Ŝe to niemoŜliwe. Nie dysponowano
na początku tak duŜą ilością jedzenia, która wystarczyłaby dla wszystkich. śywność w jakiś sposób
musiała się pomnoŜyć.
Ten fakt rzeczywiście umocnił i rozpalił do
gorliwej słuŜby chrześcijan ze wspomnianej wspólnoty. Ale na dobrą sprawę kolejność jest odwrotna:
najpierw trzeba zaufania, Ŝe Bóg się o nas i nasze
sprawy zatroszczy. Najpierw trzeba wiary. Zamiast
myśleć, Ŝe dobrze byłoby jeść rozmnoŜony chleb,
trzeba zadać sobie pytanie: czy mając w ręku
niespełna połówkę chleba (5 chlebów na 12 apostołów) mielibyśmy odwagę uczynić krok w stronę tłumu, nakazując, aby usiedli i obiecując im
za chwilę posiłek? Czy miałbym tyle odwagi i
umiałbym okazać posłuszeństwo Jezusowym
słowom?
Chrześcijanie na wspomnianym filmie zaprosili wszystkich. Dopiero potem odkryli, Ŝe zdarzył się cud. Chyba dokładnie tak samo było w
Kanie w Galilei i tak chyba jest zawsze...
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Poniedziałek – 30 lipca 2012
Mt 13,31-35
630
Za †† Joannę, rodziców z obu stron, brata i siostrę
900
W kościele św. Jana Chrzciciela Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Leszka Dunajko w 2. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa,
teścia Henryka, †† z pokrewieństw z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Wtorek – 31 lipca 2012 – św. Ignacego z Loyoli, kapłana
Mt 13,36-43
630
Za † męŜa Pawła Czecha w 4. rocznicę śmierci, za †† rodziców z obu stron Czech i Zubel
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1730
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych : za †† matkę Zofię, ojca Filipa, teścia Gerarda, szwagra
Ludwika oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Marka Orszulka, ††braci i rodziców,
za † Kazimierza Gawęckiego (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † Reginę JóŜwiak ( od
sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † męŜa Konrada w 9. rocznicę śmierci, ††rodziców z obu
stron, † brata, za † męŜa Franciszka Teluk, † ojca Wincentego Dudek, za † Jana Posmyka ( w
30. dzień), za † Pawła Sarne ( w 30. dzień), za † Krzysztofa Finstera ( od kolegów z pracy),
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Środa – 1 sierpnia 2012 – św. Alfonsa Ligouriego, biskupa
Mt 13,44-46
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Emy Trzepelka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze zdrowie dla całej rodziny
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Za †† Helmuta Christ, rodziców z obu stron, dwie siostry oraz za † babcię Wandę
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
I Czwartek miesiąca – 2 sierpnia 2012
Mt 13,47-53
630
W intencji córki Izabeli w dniu urodzin o błogosławieństwo BoŜe
1700
Godzina Święta
1730
Duchowe pielgrzymowanie – RóŜaniec (modlitwa Rycerstwa Niepokalanej)
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań ( od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby ołtarza
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
I Piątek miesiąca – 3 sierpnia 2012
Mt 13,54-58
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Romana z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1700
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1730
1800
W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
I Sobota miesiąca – 4 sierpnia 2012 – św. Jana Marii Vianneya, kapłana
Mt 14,1-12
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Duchowe pielgrzymowanie - Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Duchowe pielgrzymowanie - Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: W intencji mamy Barbary z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
XVIII Niedziela zwykła – 5 sierpnia 2012
Wj 16,2-15; Ef 4,20-24; J 6,24-35
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji 75. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę na dalsze lata Ŝycia
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Miłosierdzia BoŜego z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Czesława z okazji
90. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1030
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 80. rocznicę urodzin Anny i 50. rocznicę urodzin
córki Krystyny, o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
12
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Bartosz Bieńkowski, Wiktoria
Elwira Lewkowicz, Julia Monika de Vaal, Mateusz Marek Lach, Wiktoria Aleksandra Skóra,
Alan Samuel Gawenda, Kevin Piotr Leśniok oraz rocznego dziecka Leona Podsiadło, Julię
Madecką
1500
W kościele św. Jana Chrzciciela naboŜeństwo na zakończenie pielgrzymki
1700
RóŜaniec
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† ojca Jana Piaseckiego, matkę Wiktorię, ††rodziców Zofię i Karola Zgrzendek oraz za
wszystkich †† z pokrewieństwa
W tym tygodniu modlimy się: w intencji pielgrzymów udających się na Jasną Górę
• Od środy rozpoczynamy miesiąc sierpień, który tradycyjnie poświęcony jest modlitwie oraz
działaniom na rzecz trzeźwości w naszych rodzinach. Zachęcamy gorąco i prosimy o podjęcie
sierpniowej abstynencji od alkoholu. Motywacją dla nas niech będzie dramat tych rodzin, które
borykają się z problemem alkoholizmu oraz naduŜywania alkoholu.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• Od jutra do soboty trwać będzie Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Msza Święta na rozpoczęcie w
kościele na Ostrogu o godz. 900. Osoby, które nie mogą się udać na pielgrzymkę zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. W związku z tym zapraszamy na modlitwę róŜańcową do piątku o 1730,
na wieczorną Mszę Świętą z kazaniem oraz na Apel Jasnogórski o 2100. W Sobotę o 1600 Adoracja
i o 1730 Nieszpory Maryjne.
• W czwartek, 2 sierpnia o 1730 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny tych chorych, którzy nie odwiedziliśmy przed tygodniem. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą
rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za ofiary na cele remontowe naszego kościoła. Zebrano przed tygodniem kwotę
3850 zł.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Herbert Gawlina, lat 72, zam. na ul. Wczasowej 10
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Sierpniowe działania
JeŜeli ktoś, kogo kochasz, ma problemy z piciem, to poniŜszy tekst dostarczy ci faktów o prostym programie powrotu do zdrowia. Dzięki jego pomocy ponad 2 miliony ludzi, którzy kiedyś pili za duŜo, Ŝyje teraz
komfortowo i produktywnie bez alkoholu.
Wspólnota AA działa skutecznie wśród męŜczyzn i kobiet ze wszystkich środowisk od ponad
sześciu dziesięcioleci. Zanim ci ludzie przyszli do
AA, większość z nich próbowała kontrolować
picie na własną rękę i dopiero po wielu bezsku-

tecznych wysiłkach, włoŜonych w taką kontrolę,
przyznawali w końcu, Ŝe są bezsilni wobec alkoholu. Początkowo nie mogli wyobrazić sobie Ŝycia bez niego; oczywiście nie chcą ci przyznać się,
Ŝe są alkoholikami. Ale przy pomocy innych
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członków AA przekonali się, Ŝe nie muszą pić.
Odkryli, Ŝe Ŝycie bez alkoholu nie tylko jest moŜliwe, ale moŜe być szczęśliwe i dawać satysfakcję.
Często tym, którzy są najbliŜsi alkoholikowi,
najtrudniej jest przekonać się i przyznać, Ŝe ktoś,
na kim im zaleŜy, moŜe być uzaleŜniony. Wydaje
im się, Ŝe to po prostu nie moŜe być prawdą. Zaprzeczają z zapalczywością powadze problemu,
mogą teŜ przez pewien czas wierzyć obietnicom
alkoholika. Ale ciągle powtarzające się łamanie
tych przyrzeczeń i narastające trudności w końcu
zmuszają ich do pogodzenia się z rzeczywistością.
Rozpoczyna się wtedy desperackie poszukiwanie rozwiązania problemu. Gdy widzą, Ŝe ich
miłość
i próby pomocy idą na marne, upadają na duchu.
JeŜeli czułeś się tak, sięgnij do nadziei płynącej z
doświadczeń małŜonków, krewnych, kochanków
i przyjaciół członków AA, którzy kiedyś odczuwali to samo, ale doczekali chwili, gdy ci, na których
im zaleŜało, uwolnili się od przymusu picia. W tej
broszurze znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań,
które ludzie zadawali przed i po przystąpieniu
alkoholika z ich otoczenia do AA. JeŜeli ci, którzy
mają problem z alkoholem śmieją się ze stwierdzenia, Ŝe mają z tego powodu kłopoty lub oburzają się na jakąkolwiek tego typu sugestię, stronice te
pomogą wyjaśnić, co moŜesz a czego w AA nie
moŜesz zrobić. Informacje te pomogą ci zrozumieć
styl Ŝycia AA.
Być moŜe najlepszy krótki opis tego, czym jest
AA i co robi, stanowi Preambuła, zwykle odczytywana na rozpoczęcie kaŜdego mityngu AA:
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą męŜczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój
wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA Ŝadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne składki.
Wspólnota AA nie jest związana z Ŝadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angaŜuje się w Ŝadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza Ŝadnych poglądów.
Naszym najwaŜniejszym celem jest trwać w
trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;
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osiągnięciu.
Zrozumienie problemu
Dziś ponad 2 miliony męŜczyzn i kobiet porzuciło picie dzięki AA. Są tam róŜne osoby - od
nastolatków do osób starszych. Przyglądając się
członkom wspólnoty, widać, Ŝe AA było w stanie
pomóc kobietom i męŜczyznom, ludziom starszym
i młodzieŜy, bogatym i biednym, wykształconym i
niewykształconym. Tak jak wszystkie ksiąŜki i
broszury AA, tak i ta jest oparta nie na teorii, ale
na wielu doświadczeniach osób bliskich alkoholikom, którzy wiedzą, co oznacza Ŝycie z osobą
uzaleŜnioną. Gdyby mogli oni spotkać się z tobą,
powiedzieliby: „Wiemy, z czym się zmagasz.
Wiemy, jak cięŜko jest Ŝyć z alkoholikiem; patrzeć, jak miłość niszczona jest nierozumną złością
i konfliktami; patrzeć, jak niszczone jest Ŝycie
rodzinne; patrzeć, jak ostatnie pieniądze wydawane są na alkohol czy koszty leczenia; patrzeć, jak
dzieci dorastają w nienormalnej i niezdrowej atmosferze. Ale wszyscy wiemy, Ŝe jeŜeli ukochana
osoba uzmysłowi sobie swój problem i naprawdę
zechce przestać pić, to istnieje rozwiązanie, które
pomogło naszym bliskim - i moŜe pomóc takŜe
bliskiej ci osobie”. Pomimo wszystkich problemów wynikłych z powodu picia, moŜesz nie
chcieć przyznać sam przed sobą, Ŝe bliska ci osoba
jest alkoholikiem. Osobą mającą problem z piciem
- tak, ale nie alkoholikiem. Słowo „alkoholik”
moŜe mieć dla ciebie zbyt przeraŜające znaczenie.
Nawet jeŜeli osoba uzaleŜniona sama się za taką
uznaje, ty moŜesz temu zaprzeczać. Wiele osób
bliskich alkoholikom czuło to samo, dopóki nie
zrozumiało, Ŝe alkoholizm to choroba - fakt potwierdzony przez współczesną medycynę. Z początku bliscy alkoholika być moŜe czuli się w
pewien sposób za ten stan odpowiedzialni. Jak i
dlaczego zaczyna się uzaleŜnienie nie wiemy, ale
sytuacje w dorosłym Ŝyciu wydają się mieć mały
wpływ na jego pogłębienie i rozwój. Alkoholizm,
jak wiele chorób niezakaźnych, jest przypadkiem
indywidualnym. Nikt, czy to laik czy naukowiec,
nie ma pewności co do jego przyczyn.
(tekst ze stron www grup AA)
Na terenie Raciborza kaŜdego dnia odbywa
się spotkanie grup AA. W naszej parafii
w poniedziałki i czwartki o 18.oo
–

www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 – 1800;
środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

