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XXII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (7,1-23) 
 

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy 
przybyli z Jerozolimy. I zauwaŜyli, Ŝe niektórzy z Jego uczniów 
brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze 
bowiem i w ogóle śydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, 
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, 
nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, 
które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, 
dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi ucznio-
wie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie 
prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz ser-
cem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próŜno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście 
przykazanie BoŜe, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do 
niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby 
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z 
serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieŜe, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowie-
ka nieczystym.” 
 

Bóg nie pyta człowieka, czy myje ręce 
przed jedzeniem, czy nie, ale o to, czy ma serce 
obmyte z brudu grzechów i czyste sumienie. Bo 
zaiste, na co przyda się myć ręce, a mieć skalane 
sumienie? I dlatego tez uczniowie Pańscy, którzy 
dawali pierwszeństwo obmyciu serca oraz czyste-
mu i nieskazitelnemu sumieniu, nie bardzo trosz-
czyli się o mycie rąk, które wraz z całym ciałem raz 
na zawsze obmyli w chrzcie, jak mówi Pan do 
Piotra: „Kto raz jest obmyty, nie potrzebuje po-
wtórnego obmycia, ale jest cały czysty, tak, jak wy 
jesteście” (J 13, 10). To zaś obmycie było koniecz-
ne dla narodu Ŝydowskiego, co Pan juŜ dawno 
objawił przez Proroków w słowach: „Obmyjcie się, 
bądźcie czystymi, usuńcie niegodziwość z serc 
waszych” (Iz 1, 6). W tym obmyciu nie nakazuje, 
aby obmywać ręce, lecz aby usuwać niegodziwość 
z serc. I dlatego, gdyby tylko uczeni w Piśmie 
świętym i faryzeusze zechcieli zrozumieć to nie-

biańskie obmycie i je przyjąć, nie zajmowaliby się 
obmywaniem rąk... 

Aby pełniej okazywać, Ŝe faryzeusze i 
uczeni w Piśmie bezpodstawnie ganią niemycie 
rąk, Pan przywołał do siebie rzesze i rzekł: „Nie to 
plami człowieka, co wchodzi do ust, ale to plami 
człowieka, co z ust wychodzi” (Mt 15, 10). Wska-
zał przez to, Ŝe człowiek jest skalany nie przez 
pokarm, który wchodzi do ust, lecz przez złe myśli 
duszy, które pochodzą z serca. Bowiem pokarmy, 
które przyjmujemy, aby je następnie wydalić, zo-
stały stworzone przez Boga i przez Niego pobłogo-
sławione na uŜytek ludzi, i dlatego nie mogą skalać 
człowieka. Prawdziwie kalają człowieka przewrot-
ne i złe myśli, które pochodzą z serca, jak to wyja-
śnił Pan, a więc zabójstwa, cudzołóstwa, bluźnier-
stwa (Mt 15, 19) i inne, które rodzą się za natchnie-
niem szatana. One naprawdę kalają człowieka. 

(św. Chromancjusz z Akwilei, † ok. 408) 
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Poniedziałek – 3 września 2012 – św. Grzegorza, papieŜa    Łk 4,16-30 
   630     Z okazji urodzin Katarzyny o wiarę, dary Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej  
   700   Za †† Wernera Przybillę w 2. rocznicę śmierci oraz Zygmunta Kędziora  
     1630      Szkolna: W intencji dzieci, rodziców i wychowawców na rozpoczęcie roku szkolnego 
 1800       Za † matkę Jadwigę Małankę w 15. rocznicę śmierci 
Wtorek – 4 września 2012        Łk 4,31-37 
   630     Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej oraz Wszystkich Świętych za syna 

Ryszarda i jego rodzinę, Ŝonę Agnieszkę oraz dzieci Adę i Darię 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die verstorbenen Jan Kula und Bronislaw 

Podhajski, sowie für alle verstorbenen Verwandten (statt Blumengeschenk von den Freunden) 
       900       Za † Antoniego Omachela w I rocznicę śmierci 
 1800      Za †† rodziców Jana i Stefanię Kierdal, dziadków z obu stron, † Elizabeth Bauer, Jacoba Ro-

tenbilera i Alfreda Szraję oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 5 września 2012         Łk 4,38-44 
   630     Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej i Wszystkich Świętych w intencji 

syna Ryszarda i jego rodzinę, Ŝonę Agnieszkę oraz dzieci Adę i Darię  
   700   Za † ojca Mikołaja Kukę w 15. rocznicę śmierci i za † matkę Marię  
 1800 1. Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka, †† rodziców Albertynę i Józefa, te-

ściów Marię i Franciszka, siostry Gertrudę i Annę, braci Henryka i Alojzego, szwagrów Piotra, 
Ewalda i Pawła  

   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Henryka Mucha, †† dziadków, pokrewień-
stwo i dusze w czyśćcu cierpiące  

I Czwartek miesiąca – 6 września 2012       Łk 5,1-11 
   630     Za † męŜa Edmunda Lizaka, †† rodziców z obu stron 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej i Wszystkich Świętych w intencji 

syna Ryszarda i jego rodziny, Ŝony Agnieszki oraz dzieci Adę i Darię 
 1700   Godzina Święta 
 1800 1. Dziękczynna w intencji ks. Bogdana Kicingera oraz ks. neoprezbitera Piotra Heroka z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej 
   2. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza  
   3. Za †† Stanisława i Matyldę Strzelczyk, trzech braci Rudolfa, Pawła i Jerzego, Marię i Emma-

nuela Tomala, Annę i Stefana Brachman, RóŜę i Herberta Fibig, Henryka Michalczyka i dusze 
w czyśćcu cierpiące 

I Piątek miesiąca – 7 września 2012       Łk 5,33-39 
   630     Za † matkę Annę w rocznicę śmierci 
   900     Do BoŜej Opatrzności w intencji mamy Bronisławy w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia  
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa  
   2. Za †† męŜa Joachima, synową Urszulę, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące  
 1900   MłodzieŜowa: O światło Ducha Świętego na cały rok szkolny  
Sobota – 8 września 2012 – święto narodzenia NMP    Mt 1,1-23 
   630     Za †† matkę Annę Reichel, ojca Jana siostry Gizelę i Irenę, dziadków Adolfa i Marię Fojcik, 

całe †† pokrewieństwo  
   700   Za †† Marię, Reginę, Julię i Antoniego Ziemniak oraz za †† z rodziny  
     1300      Ślub: Marta Zembaty – Patryk Dudacy  
     1400      Ślub: Ewelina Sołyga – Andrzej Kusma 
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Henryka Dobiesa, rodziców Roberta i Helenę Kosselek, 
siostrę Rozwitę Kosselek 

   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Marii z okazji 60. uro-
dzin, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny  

 2000   W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy 
XXIII Niedziela zwykła – 9 września 2012   Iz 35,4-7; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37 
   700    W intencji Krystyny i Henryka z okazji 40. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Miłosierdzia BoŜego przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w intencji 

wnuka Michała o zdrowie, wytrwałość i powrót na uczelnię (intencja od babci) 
 1030    Za †† Mariana, Zofię, Władysława Wróblewskich, Macieja, Rozalię Kaliciak, Helenę, Piotra  

Drobny, Marka Finstera, Łucję, Józefa Trojnar, Helenę, Marię, Dominika, Władysława, Stani-
sława, Józefa Jurkowskich, Zofię, Katarzynę, Kazimierza Molek  

 1200   Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy ślubu Małgorzaty i Jerzego z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny  

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † męŜa Mariana Bochenka w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† z rodziny i za 

dusze w czyśćcu cierpiące  
W tym tygodniu modlimy się: o światło Ducha Świętego dla dzieci, młodzieŜy, nauczycieli  
    i wychowawców 
 

• Od czwartku w naszej parafii będzie posługiwał ks. Bogdan Kicinger, pochodzący z naszej para-
fii emerytowany proboszcz parafii Babice. Cieszymy się, Ŝe fakt przejścia na emeryturę nie oznacza 
zakończenia pracy duszpasterskiej. Zapraszamy wszystkich Parafian na czwartkową Mszę Świętą 
na godz. 1800. Będziemy modlić się o BoŜe błogosławieństwo dla ks. Bogdana oraz o dalsze błogo-
sławieństwo dla ks. Piotra Heroka jako wikariusza naszej parafii. 

• Dzisiaj o godz. 1645 modlitwa RóŜańcowa prowadzona przez Rycerstwo Niepokalanej oraz o godz. 
1730 nieszpory niedzielne. Zapraszamy. 

• Od tego tygodnia wracamy do normalnego porządku Mszy Świętych: rano codziennie Msza o 630 oraz 
o godz. 700, natomiast we wtorki oraz piątki o 900.  

• Od jutra rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na przyszły rok. Jak kaŜdego roku 
usilnie jednak prosimy, aby w tym tygodniu były zapisywane tylko i wyłącznie intencje z okazji 
jubileuszów małŜeńskich oraz okrągłych rocznic urodzin. Intencje za zmarłych bardzo prosimy 
zapisywać od 10 września. Równocześnie prosimy o sprawdzenie, czy w przyszłym roku nie przypa-
da jakaś szczególna rocznica czy jubileusz. 

• Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Wszystkich rodziców z dziećmi, nauczycieli i wycho-
wawców zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1630. Dzieci z klas pierwszych mogą przynieść przybory 
szkolne, które będą poświęcone. Zachęcamy gorąco, aby rozpoczęcie kolejnego, waŜnego w rozwoju 
dzieci czasu, jakim jest rok szkolny, było równocześnie czasem wspólnej modlitwy o BoŜe błogosła-
wieństwo. Dzieci, które nie były na spowiedzi w sobotę prosimy, aby skorzystały z tego sakramentu 
przed Mszą szkolną. 

• Jutro w kościele Matki BoŜej wspólna modlitwa Rodziny Radia Maryja transmitowana przez radio i 
telewizję. Szczegółowy plan jest w gablotce. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, w środę po Mszy św. wieczornej Kr ąg Biblijny . 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ, w tym równieŜ całą młodzieŜ gimnazjalną, jako kandydatów do bierzmowania zapra-

szamy na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie gru-
py brewiarzowej. 

• W sobotę, 8 września w klasztorze Annuntiata pierwsze w tym roku szkolnym czuwanie dla 
młodzieŜy. Przypominamy, Ŝe na czuwania zapraszamy młodzieŜ od 3 klasy gimnazjum wzwyŜ. Roz-
poczęcie o 2000, zakończenie Mszą Świętą o północy. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek 
od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
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• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• Od 7 do 9 września na Górze św. Anny pielgrzymka Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. 
• W sobotę, w święto narodzenia NMP w Winowie k. Opola dzień skupienia dla RóŜ RóŜańcowych. 

Jest jeszcze moŜliwość wyjazdu. Prosimy o zapisy. 
• W przyszłą niedzielę w kościele seminaryjnym w Opolu pielgrzymka Srebrnych Jubilatów MałŜeń-

skich. Msza Święta o 1400. 
• W niedzielę, 23 września w Częstochowie odbędzie się XXVIII pielgrzymka mał Ŝeństw i rodzin z 

odnowieniem przyrzeczeń małŜeńskich. Zapraszamy do uczestnictwa, zgłoszenia w kancelarii. 
• Koło Rodziny Radia Maryja zaprasza na wyjazd 29 września do Warszawy na III Marsz w obronie 

wolnych mediów. Koszt wyjazdu 80 zł., zapisy w kancelarii. 
• 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; w 
przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W imieniu ks. 
Włodzimierza z Białorusi dziękujemy za złoŜone przed tygodniem ofiary. Na cele nowopowstającej 
parafii zebrano kwotę 9400 zł. 

 

Ks. Bogdan Kicinger  
urodził się 11 października 1941 roku w Wodzisławiu Śląskim. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku w Nysie. Mszę Świętą prymicyjną 
odprawił w naszej parafii i były to pierwsze prymicje po wojnie. Był wika-
rym w Bytomiu Bobrku, Głubczycach, Oleśnie i Opolu Szczepanowicach. 
Od 1977 roku pracuje w Babicach, najpierw jako "wikary Parafii św. Jadwigi 
z zamieszkaniem i pracą w Babicach", a od 1980 roku jako proboszcz parafii 
św. Anny w Babicach. W diecezji pełni funkcję koordynatora Studium Mu-
zyki Kościelnej. Jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. 

Dopiero po pewnym czasie bycia proboszczem zaczyna się rozu-
mieć swoją funkcję. To rozumienie rodzi się ze spotkania z ludźmi, z tego, 
czego Kościół uczy, a ja jako duszpasterz mam im do przekazania. Na styku 
tych rzeczywistości rodzi się dopiero jakaś wizja duszpasterstwa, którą 
moŜna realizować tylko przy uwaŜnym przyjrzeniu się czym dana wspólnota 

parafialna Ŝyje, jakie są jej moŜliwości i oczekiwania. Na kształt mojego proboszczowania i w ogóle ka-
płaństwa wielki wpływ mieli ludzie, których spotkałem, będąc juŜ księdzem. Nieoceniona jest tu postać 
sługi BoŜego o. Franciszka Blachnickiego, któremu zawdzięczam wprowadzenie w Ŝywą liturgi ę soboro-
wą. Mój pierwszy proboszcz, ks. Paweł Krafczyczyk, pokazał dobre zasady duszpasterskie. Kurs przed-
małŜeński, jaki prowadzę w parafii, wzoruję na tym, jaki przed laty odbywał się z jego inicjatywy w By-
tomiu Bobrku. W Oleśnie poznałem panią Annę Szpor, osobę doświadczoną w pracy z młodzieŜą, która 
miała wiele cennych uwag dotyczących Ŝycia w parafii. Szczególnie wiele zawdzięczam ludziom świeckim 
w Babicach i dyskusjom tutaj prowadzonym. Sądzę, Ŝe w duszpasterstwie bardzo waŜna jest umiejętność 
wzajemnego słuchania, otwarcia na talenty i zainteresowania, jakie ludzie w sobie mają i mogą rozwijać. 

(Wypowiedź dla "Gościa Niedzielnego". GN 26/29.06 2003, tekst ze strony par. w Babicach) 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i 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):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 1800; 
środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


