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XII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (9,18-24) 
 

„Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z 
zapytaniem: ”Za kogo uwaŜają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana 
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, Ŝe któryś z dawnych proroków 
zmartwychwstał”. 
Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uwaŜacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesja-
sza BoŜego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, Ŝeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. 
Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
weźmie swój krzyŜ i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je, a kto straci swe 
Ŝycie z mego powodu, ten je zachowa”. 
 

Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię stajemy 
przed pytaniem o toŜsamość Jezusa. Pytanie to jest 
jednym z waŜniejszych pytań ludzi wiary, ponie-
waŜ ono motywuję wiarę. Warto się zatem przyj-
rzeć kim jest Jezus dla mnie. 

Czytając słowa zaczerpnięte z Ewangelii re-
dakcji św. Łukasza, przed oczami staje mi główny 
bohater filmu „Cristiada”, 15 letni Jose, który z 
uśmiechem na twarzy, tuŜ przed śmiercią woła 
„niech Ŝyje Chrystus Król”. W to wyznanie wpisa-
na jest Jego ogromna miłość i pewność, Ŝe On jest. 
Pięknie to pokazuje jego postawa w chwili tortur, 
czy jego oczywiste stwierdzenie w czasie nocnej 
rozmowy ze swoim przyjacielem.  

W postawę tego nastolatka wpisują się teŜ sło-
wa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Bo kto chce 
zachować swoje Ŝycie, straci je, a kto straci swe 
Ŝycie z mego powodu, ten je zachowa”. Jezus swo-
im Ŝyciem pokazuje, ze umiejętność poświęcenia 
siebie dla innych przynosi owoce. Postawa owego 
chłopaka, przyniosła nawrócenie wielu.  

Jezusowe pytanie: „Kim jestem dla ciebie?” 
jest pytaniem o motywację działania. Sam Jezus 
mówi, Ŝe bez niego nic nie jesteśmy w stanie uczy-
nić (J 15,5). On staje się tym, który wskazuje drogę 
i zarazem sam jest Drogą (J 14,6). Chrystus Pan 

sam uczy nas wypełniać wolę Ojca, gdyŜ wszystko 
co czynił, wykonywał z woli Ojca (J 15,16; J 8,42).  

W tym Jezusowym pytaniu kryje się jeszcze 
jedno pytanie, dotyczące o moją relację z Nim. To, 
w jaki sposób ustosunkujemy się do czyjejś opinii, 
zdania czy prośby, zaleŜy od tego jaka relacja nas z 
tą osobą łączy. Zatem to pytanie w swojej głębi, 
dotyka mojej relacji z Nim.  

MoŜe dlatego tak trudno nam dziś uŜyczyć 
swojego Ŝycia, czasu, pieniędzy, zainteresowania 
dla innych, bo mało go poznaliśmy i nie bardzo 
umiemy go doświadczyć. Jezus pytając uczniów o 
to, kim jest dla innych, jakby pytał o świadectwo. 
Sam Jezus powtarza, Ŝe trzeba wierzyć przynajm-
niej czynom, które zdziałał (J 10,38). Dlaczego 
zatem tak trudno nam dziś doświadczyć Boga? 
CzyŜby Bóg nie działał? Działa jednakŜe, znowu 
my chcemy, aby Bóg działał w konkretny sposób, 
tak jak my chcemy. 

Wiara w Jezusa zakłada, poddanie mu swoich 
planów, drogi. śycie Jose mogłoby się potoczyć 
zupełnie inaczej, gdyby nie przykład innych i jego 
poszukiwania. Jezus pyta się dziś i ciebie: kim 
jestem dla ciebie? Ma przygotowany dla ciebie 
wspaniały plan, daj Mu się zaskoczyć i poprowa-
dzić. 
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Amen. 
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Poniedziałek – 24 czerwca 2013 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela   Łk 1,57-66.80 
   630   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w intencji 

rodziny Koza  
   700   Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz Ilinę i Jana Goszko 
 1800 1. Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Szefler oraz Gizelę Szefler 
   2. Za † siostrę Rozwitę Kosselek w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców Roberta i Helenę Kosselek 

oraz za † męŜa Henryka Dobiesa    NaboŜeństwo czerwcowe 
Wtorek – 25 czerwca 2013        Mt 7,6.12-14 
   630   Za †† rodziców Marię i Pawła, dziadków i całe pokrewieństwo 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Erhard Solf, für die †† Eltern be-

iderseits sowie für alle †† aus den Familien Solf und Hawliczek 
      900    Za †† rodziców Genowefę i Franciszka, brata Romana i dziadków z obu stron 
 1800 1. Za † Joachima Kłoska 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Andrzeja z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie   
         NaboŜeństwo czerwcowe 

Środa – 26 czerwca 2013        Mt 7,15-20 
   630   Dziękczynna z okazji urodzin Edyty, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

oraz za †† mamę Marię, jej rodziców i rodzeństwo i † księdza misjonarza Brunona Wolnika 
   700   Z okazji 3. rocznicy ślubu Kamila i Edyty o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej 
 1800 1. Za † matkę Henrykę Rudzką w 4. rocznicę śmierci 
   2. Za † ojca Jerzego Raczka w 20. rocznicę śmierci, † matkę Gertrudę, †† z pokrewieństwa i 

dusze w czyśćcu cierpiące     NaboŜeństwo czerwcowe 
Czwartek – 27 czerwca 2013        Mt 7,21-29 
   630   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji Agnieszki i Łukasza z okazji I rocznicy ślubu, z prośbą o 
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   700   Za † Ŝonę Ludwikę Tomanek, †† braci i rodziców z obu stron 
 1630   Szkolna: Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 
 1800   Za †† Jana Olszynę, Ŝonę Annę, córkę Marię, rodziców z obu stron 

NaboŜeństwo czerwcowe 
Piątek – 28 czerwca 2013 – św. Ireneusza, biskupa i męczennika   Mt 8,1-4 
   630   Za † męŜa Stefana Martyniaka w rocznicę śmierci 
   900   O BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej i opiekę Matki BoŜej dla ks. Ireneusza z 

okazji imienin (od Rycerstwa Niepokalanej) 
 1800 1. W intencji Aliny i Emila z okazji 55. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalszą drogę Ŝycia 
   2. Za † ojca Pawła Świętek 
   3. W intencji Dawida z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i św. Józefa NaboŜeństwo czerwcowe 
Sobota – 29 czerwca 2013 – św. Apostołów Piotra i Pawła    Mt 16,13-19 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Bronisława w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1200   Ślub: Anna Bernacka – Sylwester Śliwa 
 1300   Ślub: Justyna Kuriata – Sławomir Najwer 
 1400   Ślub: Aleksandra Pelc – Wiesław śaba 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Maksymiliana i Marię Laska, 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Edwarda Bajsarowicza oraz †† rodziców z obu stron 

i †† z rodziny 
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XIII. Niedziela zwykła – 30 czerwca 2013  1 Krl 19,16.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62 
   700    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Św. Rodziny z podziękowaniem za otrzymane 

łaski w intencji Jolanty i Bogdana z okazji rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie na dalsze lata poŜycia małŜeńskiego oraz o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie Rzeź-
nickich 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Andrzeja w dniu urodzin, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Pascal Sosna 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Angeliki z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas nauki i w 
dalszym Ŝyciu 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800    Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Stefana w rocznicę urodzin, † szwagra Jana, †† 

z rodziny śółkowskich, Nowakowskich, Radziejewskich, za † męŜa Henryka Błaszczyka i 
wszystkich †† z rodziny, za † Krzysztofa Finstera w 1. rocznicę śmierci, za † Pawła Sarnę w 
1. rocznicę śmierci oraz Tomasza Sarnę, za † Jana Posmyka w 1. rocznicę śmierci, za † Jolantę 
Pfister (w 30. dzień), za †† rodziców Marię i Jana Rychlik , †† z rodziny i dusze w czyśćcu 
cierpiące, za † Darię Kłosek (w 30. dzień), za † Teodora Gazdę (w 30. dzień), do Miłosierdzia 
BoŜego za † Bogusławę Kozicką w 13. rocznicę śmierci, †† Aleksandrę Brzoską, Helenę Fe-
dak, Janinę i Tadeusza Antonowicz, za † Władysławę Gruszkę, za † męŜa Jana Sobczyka i †† 
rodziców z obu stron, za † męŜa Jerzego Gąsiora w 21. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z 
obu stron, za † siostrę Małgorzatę Zarembę, 2 braci, bratową, 6 szwagrów i za dusze w czyść-
cu cierpiące, za † Marię Mizioch (od koleŜanek), za †† Władysławę i Franciszka Sobków, Sta-
nisławę, Romana, Ferdynanda, Jadwigę Oslizło, Filipa Sevola, Katarzynę i Juliana Han, Tere-
sę i Wolfganga Heim, Ryszarda, Józefa, BoŜenę Putek, jej męŜa, Jana i Roberta Świgut, We-
ronikę Wirguck ą i jej męŜa 

W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieŜy na czas wakacji 
• Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. Mateusza Podkówkę. Po Mszach będzie udzielał błogosławień-

stwa prymicyjnego. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na 
godz. 1730 na naboŜeństwo czerwcowe. Dziś w sposób szczególny chcemy modlić się w intencji oj-
ców naszej parafii. 

• Jutro uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
• Msza szkolna na zakończenie roku szkolnego w czwartek o 1630. Zachęcamy wszystkich, nie tylko 

dzieci, ale i rodziców i nauczycieli do wspólnego dziękczynienia za wszystkie dobre owoce tego roku. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W piątek przypada 41 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej. 
• W sobotę przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – dzień szczególnej modlitwy za Ojca 

Świętego. Kolekta z tego dnia, tzw. świętopietrze przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W sobotę i niedzielę doroczna pielgrzymka stanowa MęŜczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej 

Anny. W tym roku przypada 30. rocznica obecności na niej ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary, kard. Josepha Ratzingera. W czasie tej liturgii trzech męŜczyzn z naszej diecezji przyjmie 
święcenia diakonatu, aby odtąd jako diakoni stali wpierać duszpasterzy w swoich parafiach. 

• RównieŜ w sobotę o 600 wyruszy parafialna pielgrzymka do Wadowic i Kalwarii. 
• Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zaprasza na pielgrzymkę do Czernej, która od-

będzie się 27 lipca. Tel. 785 77 64 82. 
• Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza rodziny, osoby samotne (takŜe rozwiedzione) na rekolekcje do 

Małego Cichego k. Zakopanego w terminie 9-14 lipca 2013. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia Pismo Święte. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szcze-

gólny dziękujemy za ofiary na cele remontowe. Zebrano kwotę 4630 zł. 
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W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
• Andrzej Grabowski, lat 45, zam. na ul. Katowickiej 27 
• Janina Prędka, lat 85, zam. na ul. Szczęśliwej 19 
• Zbigniew Małanka, lat 71, zam. w Turzy (poprzednio Warszawska)  
• Jolanta Papierz, lat 71, zam. na ul. Wileńskiej (poprzednio na Polnej)  
• Marian Januszewski, lat 100, zam. w Australii  

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

21 czerwca 1983 roku  
na Górze Świętej Anny Ojciec Święty bł. Jan Paweł II dokonał aktu koronacji wizerunku Matki BoŜej 
Opolskiej. Minęło zatem 30 lat od tego wydarzenia. Wielu zapewne pamięta to spotkanie. Niech rocznica 
będzie to dla nas okazją do przypomnienia sobie tego zasadniczego przesłania. 
 

Stajemy tutaj, na Górze Świętej Anny, wobec 
tej "pełni czasu", jaką głosi święty Paweł w Liście 
do Galatów. (...) 

Na Górze Świętej Anny ta centralna prawda 
dziejów zbawienia uwydatnia się w sposób szcze-
gólny: "Niewiasta", która zrodziła Syna BoŜego, 
znajduje się, wraz z tym Synem, w objęciach swojej 
własnej matki: świętej Anny - tak jak widać na tej 
figurze... WyraŜa się to w postaci świętej Anny Sa-
motrzeciej, która tu w centralnym sanktuarium Ślą-
ska i Opolszczyzny, o sto lat zaledwie młodszym od 
Jasnej Góry, od pięciu stuleci doznaje szczególnej 
czci - i otoczona jest miłością pokoleń. 

Ta miłość i cześć kieruje się w stronę tajemnicy 
Wcielenia. Wiemy dobrze z Ewangelii świętego 
Mateusza i świętego Łukasza, Ŝe Syn BoŜy, stając 
się za sprawą Ducha Świętego człowiekiem w łonie 
Dziewicy z Nazaretu, ma równocześnie swoją ludzką 
genealogię. Genealogie ewangelistów wymieniają 
przede wszystkim męskich przodków Jezusa Chry-
stusa. W postaci świętej Anny Samotrzeciej uwydat-
nione jest przede wszystkim macierzyństwo: Matka - 
i matka Matki. Syn BoŜy stał się człowiekiem dlate-
go, Ŝe Maryja stała się Jego Matką. Ona sama zaś 
nauczyła się być matką od swojej matki. 

Kult świętej Anny zostaje włączony poprzez 
genealogię macierzyństwa w samą tajemnicę Wcie-
lenia. Zostaje on wprowadzony do tej "pełni cza-
sów", która nastąpiła wówczas, gdy "Bóg zesłał 
Syna swego zrodzonego z Niewiasty". 

Zesłał Go zaś, "...aby wykupił tych, którzy 
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybra-
ne synostwo" (Ga 4,5). 

Wiecie dobrze, drodzy pielgrzymi, Ŝe od dnia 
25 marca tego roku, czyli od uroczystości Zwiasto-

wania, która jest równocześnie liturgicznym świę-
tem tajemnicy Wcielenia - rozpoczął się w całym 
Kościele nadzwyczajny Jubileusz Roku Odkupie-
nia. Tak bowiem, jak w roku 1933 Kościół obcho-
dził jubileusz, wspominając 1900 lat, które minęły 
od Odkupienia świata, podobnie w roku bieŜącym 
wspomina 1950 lat od tego zbawczego wydarzenia. 

W ten sposób obchodzony w Polsce rodzimy 
jubileusz Jasnej Góry przechodzi niejako w ów 
powszechny jubileusz całego Kościoła. Punktem 
zaś odniesienia owego Jubileuszu Odkupienia jest 
właśnie owa "pełnia czasu", kiedy "Bóg zesłał Syna 
swego zrodzonego z Niewiasty, aby wykupił tych, 
którzy byli pod Prawem...": aby odkupił z grzechu 
cały rodzaj ludzki - "abyśmy mogli otrzymać przy-
brane synostwo". 

Wy, którzy tutaj pielgrzymujecie na Górę 
Świętej Anny, rozwaŜajcie w tym roku z pogłębio-
ną wiarą tajemnicę owego "narodzenia z Niewia-
sty", które dało początek naszemu Odkupieniu. I 
starajcie się ze szczególną nadzieją przenikać nie-
zgłębione skarby Odkupienia, które Kościół w tym 
roku otwiera przed całym Ludem BoŜym, aby z 
nich czerpał odpuszczenie i pojednanie. Starajcie 
się więc o odpuszczenie grzechów, a takŜe i od-
puszczenie kar doczesnych, na ile to moŜliwe przy 
właściwym usposobieniu wewnętrznym. Starajcie 
się czerpać równieŜ pojednanie: przede wszystkim 
coraz głębsze pojednanie z Bogiem samym w Jezu-
sie Chrystusie i za sprawą Ducha Świętego, równo-
cześnie zaś pojednanie z ludźmi, bliskimi i dalekimi 
- obecnymi na tej ziemi i nieobecnymi. Ziemia ta 
bowiem wciąŜ potrzebuje wielorakiego pojednania, 
jak o tym juŜ dziś mówiłem we Wrocławiu, nawią-
zując do dzieła świętej Jadwigi. 

 

Rzymskokato licka 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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


