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XXVIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (10,17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i
upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co
mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóŜ, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł:
Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na
te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do
swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa BoŜego. Uczniowie zdumieli się na Jego
słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakŜe trudno wejść do królestwa BoŜego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niŜ bogatemu wejść do
królestwa BoŜego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: KtóŜ więc moŜe się zbawić? Jezus
spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemoŜliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest moŜliwe. Wtedy
Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu
Mnie i z powodu Ewangelii, Ŝeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr,
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a Ŝycia wiecznego w czasie przyszłym.
Przysłowie mówi, Ŝe „pieniądze szczęścia
nie dają”. Jednak wydaje się, Ŝe straciło ono na
aktualności. W pogoni za wypchanym portfelem
zapominamy o tym, co powinno wyznaczać kierunek naszego Ŝycia. Kolorowe magazyny podsuwają
nam recepty na to, w jaki sposób odnieść sukces, co
zrobić, aby mieć powodzenie w miłości... W gąszczu propozycji łatwo jest się zagubić, zatracić cel
Ŝycia – wieczne zbawienie. Zatem rodzi się pytanie: jak Ŝyć?
Z podobnym pytaniem przychodzi do Jezusa człowiek z dzisiejszej Ewangelii: co mam
czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne?
Zapewne oczekiwał od Jezusa cudownej
recepty na Ŝycie. A Jezus stawia przed nim zwykłe

wymagania, które obowiązywały kaŜdego śyda:
zachowywania przykazań zawartych w Prawie.
Dostrzegając w młodym człowieku wiele szlachetnych pragnień, stawia przed nim jeszcze jedno
wymaganie: idź sprzedaj wszystko co masz i rozdaj
ubogim... potem pójdź za Mną.
Chrystus przestrzega przed zbytnim przywiązaniem do dóbr materialnych, co moŜe sprawić,
Ŝe uwierzymy, iŜ majętność sama w sobie jest
szczęściem. Czy zatem człowiek bogaty moŜe się
zbawić? Tak, o ile będzie umiał podzielić się tym,
co posiada, z innymi. Czy jesteś w stanie podzielić
się tym, co posiadasz, z innymi?
ks. Daniel Łuka – paulista
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Poniedziałek – 15 października 2012 – św. Teresy od Jezusa, dz. i doktora K-ła
Łk 11,29-32
D ZIEŃ D ZIECKA U TRACONEGO
630
Za † Władysława oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka
700
Za † Fridolina Bugla, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † Julię Bachryj w rocznicę śmierci, za †† rodziców Magdalenę i
Łukasza, teściów oraz z prośbą o zdrowie w rodzinie
2. Msza Święta w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci o duchową pociechę i
wsparcie oraz zbiorowa za zmarłych: za †† Eryka Waniek i rodziców z obu stron, za † Bolesława Kuropatwę w 2. rocznicę śmierci, za †† Janinę i Stefana Merdzik, za †† rodziców Józefę i Franciszka Iwanickich, rodziców z obu stron, za † Gerharda Wolek, †† z rodziny Wolek i
Musioł, za †† Janinę Iwaneczko w 3. rocznicę śmierci, męŜa, rodziców i rodzeństwo, za ††
Czesława Kociołka oraz Karolinę i Józefa Rusin, za † Jadwigę Daniel (od RóŜ RóŜańcowych),
za †† Krystynę, siostry, dziadków i wszystkich †† z rodzin Rekoszów, Ruczajów, Grechów,
Ziemniak, za †† mamę Janinę w 10. rocznicę śmierci, siostrę Teresę, teściów Władysława i
Władysławę oraz za wszystkich †† z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† Franciszka,
rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa, za †† matki Gertrud Czekalla i Klarę Krzykała w
dniu ich urodzin oraz za wszystkich †† z pokrewieństwa, do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa
Stefana, rodziców Stanisławę i Juliana Lewkowicz, trzech braci, bratową Stefanię, siostrę Marię, szwagra Szymona i wszystkich †† z rodzin Lewkowicz i Klimowicz
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci
Wtorek – 16 października 2012 – św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska
Mk 3,31-35
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo w intencji Kurta w dniu 80. rocznicy urodzin
800
W języku niemieckim: Für †† Anna und Georg Sklorz, Eleonore und Edward Scheiber
W intencji wnuczka Kacpra z okazji urodzin o dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo
900
1800
Za † Jerzego Niedopytalskiego w 25. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo róŜańcowe
Środa – 17 października 2012 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
Łk 11,42-46
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Gerarda z okazji 60. rocznicy urodzin
700
Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w intencji Krystyny z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla
całej rodziny
1800 1. Za † Ŝonę Halinę Górską w 5. rocznicę śmierci
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Barbarę Wojacką w r. urodzin NaboŜeństwo róŜańcowe
Czwartek – 18 października 2012 – św. Łukasza, ewangelisty
Łk 10,1-9
630
Za †† rodziców Zofię i Jana, męŜa Franciszka, brata Józefa, †† z rodziny Markiewiczów, Kozimenków, Ozimków, Korpaczewskich
700
Za †† rodziców Stefanię i Kazimierza, teściów Marię i Józefa oraz za †† z pokrewieństwa
1630
NaboŜeństwo róŜańcowe dla dzieci
1800 1. Za †† Katarzynę i Jana Madej
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Alicji Wilk z okazji 18. urodzin, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
NaboŜeństwo róŜańcowe – Rodzina Radia Maryja
Piątek – 19 października 2012
Łk 12,1-7
630
Msza św. dziękczynna do Serca Jezusowego i przez wstawiennictwo Matki BoŜej z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji
900 Za †† Edwarda Świątek w I rocznicę śmierci, Ŝonę Marię, syna Janusza i rodziców z obu stron
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie w rodzinie oraz za †† rodziców
2. Za †† dzieci Roksanę i Filipa Gruszka
NaboŜeństwo róŜańcowe
1900
MłodzieŜowa: w intencji kandydatów do bierzmowania
Sobota – 20 października 2012 – św. Jana Kantego, kapłana
Łk 12,8-12
630
wolna intencja

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
7
Za †† Franciszka Solisz, Ŝonę i siostrę ElŜbietę oraz za †† z pokrewieństwa
1200
Ślub: Wioleta Woźniak – Marek Pośpiech
1300
Ślub: Sylwia Smołka – Łukasz Król
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, † matkę Marię Blana
oraz † Jerzego Kurzidim
2. Za † ojca Jana, †† rodziców Irenę i Józefa oraz ciocię Annę i bratową Krystynę
XXIX Niedziela zwykła – 21 października 2012
Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45
R OCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA / N IEDZIELA M ISYJNA
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli z okazji 75. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla
całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Parafian w rocznicę konsekracji kościoła
1030 1. W 18. r. ur. Mateusza o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w dalszym Ŝyciu
2. Msza św. dziękczynna w 45. r. ślubu oraz 70. r. urodzin Jana i 65. rocznicę urodzin Stanisławy,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1200
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę dla ElŜbiety w 60. r. urodzin
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji misji
1800
Za † Janinę Tantała w 19. rocznicę śmierci, †† rodziców Julię i Marcina, braci Michała i Mariana, siostrę Helenę, matkę Katarzynę, babcie Teodozję i Anastazję
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rodzin, które utraciły swoje dzieci
• Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Papieską. Zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski, od 1715
ostatnia część RóŜańca w formie wspólnego naboŜeństwa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy RóŜańcowej w tygodniu po Mszach wieczornych.
• Jutro, 15 października, przypada Dzień Dziecka Utraconego. Jest on okazją do modlitwy za
rodziców, którzy cięŜko przeŜywają stratę swoich małych dzieci i uświadamia nam, Ŝe ten problem dotyczy coraz to większej ilości rodzin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie Mszy
wieczornej i RóŜańca.
• W tym tygodniu obchodzimy uroczystość św. Jadwigi, patronki Śląska (we wtorek) oraz święto św.
Łukasza, patrona słuŜby zdrowia (w czwartek); z tej okazji wszystkich pracowników SłuŜby Zdrowia zapraszamy do klasztoru Annuntiata na RóŜaniec o godz. 1800 i Mszę Świętą o godz. 1830.
• Spotkania grup i wspólnot odbywają się wg planu.
• RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630.
• W tym tygodniu będą spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do I. spowiedzi i Komunii Świętej: we wtorek lub w piątek, o 1530 lub 1630 (jedno spotkanie do wyboru).
• RównieŜ w tym tygodniu kandydaci do bierzmowania będą mieli swoje spotkania w małych grupach. Na te spotkania młodzieŜ przynosi Pismo święte.
• W czwartek po Mszy i RóŜańcu spotkanie Rodziny Radia Maryja.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w intencji kandydatów do bierzmowania w piątek o godz.
1900.
• Za tydzień rocznica konsekracji Kościoła.
• Zostało jeszcze nieco wolnych miejsc na pielgrzymkę do Leśniowa (24 października).
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, z przyszłej niedzieli (misyjnej) na
misje. Dziś przed kościołem zbiórka na Fundację Trzeciego Tysiąclecia.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Ryszard Czerwoniak, lat 54, zam. na ul. Pomnikowej 16a
 Marian Janczy, lat 77, zam. na ul. Szczęśliwej 39
 Władysława Gruszka, lat 100, zam. na ul. Polnej 6a
Wieczny odpoczynek...

List papieski na Rok Wiary
8. Z tej radosnej okazji pragnę zachęcić braci biskupów całego świata, Ŝeby zjednoczyli się z Następcą Piotra

w tym czasie duchowej łaski, jaki daje nam Pan, by upamiętnić cenny dar wiary. Chcemy obchodzić ten Rok
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Wiary w sposób godny i owocny. Trzeba zintensyfikować
refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i
oŜywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w
okresie głębokich przemian, jaki ludzkość przeŜywa
obecnie. Będziemy mieli okazję do wyznawania wiary w
zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby
kaŜdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary.
Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i
nowe rzeczywistości eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie Credo.
9. Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w kaŜdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z
odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie
to teŜ dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie ... źródłem, z którego wypływa cała jego moc” . Jednocześnie
pragniemy, Ŝeby świadectwo Ŝycia ludzi wierzących było
coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku kaŜdy
wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeŜywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.
Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli nauczyć się Credo na pamięć. Było ono ich
codzienną modlitwą, aby nie zapomnieć o zobowiązaniu
przyjętym wraz ze chrztem. Słowami pełnymi znaczenia
przypomina o tym św. Augustyn, kiedy w jednej z homilii
na temat redditio symboli, przekazania Credo mówi:
„Symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliście wszyscy
razem i który wyznaliście jeden po drugim, jest słowami,
na których opiera się, jak na stałym fundamencie, wiara
Matki-Kościoła, a fundamentem tym jest Chrystus Pan...
Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście
przechowywać, co powinniście na łoŜach waszych odmawiać, o czym myślicie na placach i miejscach publicznych, o czym takŜe i podczas posiłków waszych nie zapominajcie, strzeŜcie tego w sercu, chociaŜ ciało zasypia” .
10. Chciałbym w tym miejscu nakreślić zarys programu, który pomoŜe w głębszym zrozumieniu nie tylko
treści wiary, ale wraz z nimi, takŜe aktu, którym zdecydujemy się na całkowite powierzenie się Bogu, w pełnej
wolności. Istnieje w istocie głęboka jedność między aktem, którym się wierzy a treścią, której dajemy nasze
przyzwolenie. Apostoł Paweł pozwala na wejście w tę
rzeczywistość, kiedy pisze: „Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do
zbawienia” (Rz 10, 10). Serce wskazuje, Ŝe pierwszy akt,
którym dochodzi się do wiary jest darem Boga i działaniem łaski, która przekształca osobę aŜ do głębi jej serca.
W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, Ŝe Paweł, kiedy był w
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Filippi, udał się w szabat, by głosić Ewangelię niektórym
kobietom; była wśród nich Lidia a „Pan otworzył jej serce,
tak Ŝe uwaŜnie słuchała słów Pawła” (Dz 16, 14). WaŜny
jest sens zawarty w tym wyraŜeniu. Św. Łukasz uczy, Ŝe
znajomość treści, w które naleŜy wierzyć nie wystarcza,
jeŜeli następnie to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy,
aby spoglądać na głębię i zrozumieć, Ŝe to, co zostało
przepowiedziane jest Słowem BoŜym.
Z kolei „wyznawać ustami” wskazuje, Ŝe wiara
oznacza zaangaŜowania i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie moŜe myśleć, Ŝe wiara jest sprawą
prywatną. Wiara jest decyzją na to, Ŝeby być z Panem, aby
z Nim Ŝyć. To „bycie z Nim” wprowadza do zrozumienia
powodów, dla których się wierzy. Wiara, właśnie dlatego,
Ŝe jest aktem wolności, wymaga równieŜ odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu
Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością ów wymiar
publiczny wiary i głoszenia jej bez lęku kaŜdej osobie. Jest
to dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia
nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odwaŜnym.
Samo wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym
jak i wspólnotowym. Pierwszym podmiotem wiary jest
faktycznie Kościół. W wierze wspólnoty chrześcijańskiej
kaŜdy otrzymuje chrzest, skuteczny znak wejścia do ludu
wierzących, aby zyskać zbawienie. Jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: „«Wierzę» - to wiara Kościoła wyznawana osobiście przez kaŜdego wierzącego,
przede wszystkim w chwili chrztu. «Wierzymy» - to
wiara Kościoła wyznawana przez biskupów zgromadzonych na soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie
liturgiczne wierzących. «Wierzę» - mówi takŜe Kościół,
nasza Matka, który przez swoją wiarę odpowiada Bogu i
który uczy nas mówić: «Wierzę», «Wierzymy»...”.
Jak moŜna dostrzec znajomość treści wiary jest istotna, by wydać swą zgodę, to znaczy, aby w pełni, rozumem i wolą zgadzać się z tym, co proponuje Kościół.
Znajomość wiary wprowadza w pełnię tajemnicy zbawczej objawionej przez Boga. Udzielona zgoda oznacza
więc, Ŝe kiedy się wierzy, w sposób wolny przyjmuje się
całą tajemnicę wiary, bo gwarantem jej prawdy jest sam
Bóg, który objawia się i pozwala poznać swą tajemnicę
miłości. Z drugiej strony, nie moŜemy zapominać, Ŝe w
naszym kontekście kulturowym wielu ludzi, choć nie
rozpoznają w sobie daru wiary, szczerze poszukuje ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i
świecie. To poszukiwanie jest autentyczną „preambułą”
wiary, gdyŜ kieruje ludzi na drogę, która prowadzi do
tajemnicy Boga. Sam ludzki rozum nosi w istocie wrodzoną potrzebę tego, „co wartościowe, nieprzemijalne”.
Wymóg ten stanowi nieustannie zachętę, trwale wpisaną
w serce człowieka, aby wyruszyć w drogę i znaleźć Tego,
którego byśmy nie poszukiwali, gdyby nie wyszedł juŜ
nam na spotkanie. Wiara zaprasza nas właśnie na to spotkanie i w pełni otwiera.

