
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 27-28/2013 (490-491) 30 czerwca 2013 r. 
 

 

XIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (9,51-62) 
 

„Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił 
udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali 
się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by 
Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, poniewaŜ zmie-
rzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 
Panie, czy chcesz, a powiemy, Ŝeby ogień spadł z nieba i zniszczył 
ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego 
miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus 
mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw 
pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś kró-
lestwo BoŜe! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw poŜegnać się z moimi 
w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się 
do królestwa BoŜego.” 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus akcentuje dwie 
bardzo waŜne postawy osób, które chcą iść za Nim. 
Przyjmując je łatwiej nam będzie podejmować ten 
trud kroczenia za Jezusem. Te postawy to wolność i 
radykalizm. 

ZauwaŜmy, Ŝe Jezus nikogo nie przymusza do 
Jego przyjęcia. Nie oburza się, gdy Jego osoba czy 
nauka nie jest przyjmowana. Wprawdzie Jezus 
posyła swoich uczniów i nakazuje czynić inne 
narody Jego uczniami (zob. Mt 28,19-20), to zaw-
sze daje nam moŜliwość dokonania wyboru. Za 
kaŜdy razem jest jakaś alternatywa: juŜ w Starym 
Testamencie słyszymy słowa Boga, który mówi o 
wyborze dwóch dróg: błogosławieństwa i przekleń-
stwa (por. Pwt 30,19). Konsekwencją tego wyboru 
jest to, Ŝe bierzemy za siebie równieŜ odpowie-
dzialność za skutki naszych wyborów. JeŜeli zatem, 
w środku zimy przy bardzo niskiej temperaturze 
będę chodził w stroju letnim, to muszę się liczyć z 
tym, Ŝe mogę zachorować na zapalenie płuc. I 
jedyną odpowiedzialną osobą za chorobę będę ja, a 
nie np.: rodzice. Tak samo jest z wiarą, czy z grze-
chem. 

Zwróćmy uwagę, Ŝe Jezus nie kaŜe spuścić na 
tę samarytańską wioskę deszczu ognia i siarki. 
Wskazuje, Ŝe to nie on potępia, ale to my sami się 

potępiamy odrzucając Boga (por. J 3,17-20). Bóg 
nam daje całkowitą wolność. W wierze chodzi o 
świadomy wybór. MoŜna tutaj posłuŜyć się analo-
gią małŜeństwa czy przyjaźni. Do miłości czy przy-
jaźni nie moŜna nikogo zmusić. 

Dokonując zatem wyboru jesteśmy zobowią-
zani co przestrzegania konkretnych zasad. śeniąc 
się jestem zobowiązany do wierności. JeŜeli chcę 
iść za Jezusem, teŜ muszę podejmować konkretne 
wybory. Św. Paweł stwierdza wprost, Ŝe wszystko 
moŜe, ale nie wszystko przynosi korzyć i nie 
wszystko nam wypada robić (1Kor 6,12; 10,23). 
Panu Bogu zaleŜy tak samo, jak i nam, na wierno-
ści, dlatego waŜne jest klarowne zachowanie i 
nazywanie rzeczy po imieniu: to jest białe, a to 
czarne. Przez św. Pawła Bóg mówi, Ŝe nasza mowa 
ma być juŜ jednoznaczna: tak – tak, nie – nie, a św. 
Jan mówi zaś, Ŝe za naszymi słowami ma stać kon-
kretna postawa, zdecydowana, a nie jakaś taka 
nijaka: mamy być albo zimni albo gorący (por. Ap 
3,15-16). 

Prośmy zatem dzisiaj Boga o taką postawę: 
Panie Jezu przemień moje Ŝycie i naucz mnie 
radykalnej i klarownej postawy, bym nie musiał 
udawać tego, kim nie jestem. Amen. 
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Poniedziałek – 1 lipca 2013        Mt 8,18-22 
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji urodzin i imienin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

     Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Eucharystyczne 
 1800 1. Za †† ciocię Janinę, siostry, dziadków, księŜy Józefa i Kazimierza oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące 
   2. Za † matkę Józefę Koczy w 20. rocznicę śmierci, †† ojca Jana, męŜa Antoniego oraz rodziców 

z obu stron 
Wtorek – 2 lipca 2013         Mt 8,23-27 
   630   Za † męŜa Mariana w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefę i Stanisława, braci Jana i Józe-

fa, bratową Annę, teściów Stanisława i Karolinę oraz szwagierkę Krystynę 
 1715   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800   Za †† rodziców Magdalenę i Franciszka Mertuszka, Marię i Helenę Mertuszka oraz za †† z 

rodzin Mertuszka, Warkocz i Kozimenko 
Środa – 3 lipca 2013 – św. Tomasza Apostoła     J 20,24-29 
   630   Za † Ŝonę Halinę Górską, †† rodziców z obu stron: Paulinę, Bronisława, Genowefę, Jana, brata 

Eugeniusza, Bogusława oraz za †† z rodziny: Karolinę, Karola, Genowefę, Stanisławę, Jana, 
Franciszka, Zdzisława, Adolfa, Jarosławę, Tadeusza, Mariannę oraz dusze w czyśćcu cier-
piące 

 1800   Za † męŜa Wilhelma Głąbika w 4. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny 
I. Czwartek miesiąca – 4 lipca 2013       Mt 9,1-8 
   630   Za † Józefa Sztukę 
 1730   Godzina święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań ( od wspólnoty mo-

dlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I. Piątek miesiąca – 5 lipca 2013        Mt 9,9-13 
   630   Za † Józefa Ćwika, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1700   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I. Sobota miesiąca – 6 lipca 2013 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.  Mt 9,14-17 
   630   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za † Teofila Panica 
XIV. Niedziela zwykła – 7 lipca 2013   Iz 66,10-14; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20 
   700    Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę urodzin Zbigniewa z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Danuty i Michała z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030    Za †† rodziców Zofię i Rudolfa Podsiadło, †† dziadków z obu stron 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Oliwia Lena Staszak, Nina Ma-

rzena Mielniczuk , Alex Zbigniew Mielniczuk 
 1330   Ślub: Ewa Świętochowska zd. Wejerowska – Łukasz Świętochowski 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i Zbigniewa z okazji 40. rocznicy ślubu z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
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Poniedziałek – 8 lipca 2013 – św. Jana z Dukli, kapłana    Mt 9,18-26 
   630   Za † Aleksego Kwaśnicę, rodziców i siostrę Wandę 
 1800    Za † Elfrydę Taszka, †† rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 9 lipca 2013         Mt 9,32-37 
   630   W dniu urodzin wnuczki Leah o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
 1800   Za †† rodziców Jana i Genowefę Nowak, syna Alojza i Alfreda, dziadków z obu stron i dusze 

w czyśćcu cierpiące 
Środa – 10 lipca 2013         Mt 10,1-7 
   630   Za † matkę Helenę w 3. rocznicę śmierci, za zaginionego ojca Waltra, †† dziadków i pokre-

wieństwo z obu stron 
 1800   W intencji Doroty z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o dalsze BoŜe błogosławieństwo 
Czwartek – 11 lipca 2013 – św. Benedykta, opata, patrona Europy   Mt 19,27-29 
   630   Za †† rodziców Krystynę i Franciszka Hellebrandt, dziadków Hellebrandt i Fojcik oraz † Annę 

Kroh 
 1800   Do BoŜej Opatrzności i Świętej Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji 

Joanny i Bogumiła z okazji 18. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w rodzinie 

Piątek – 12 lipca 2013 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.  Mt 10,16-23 
   630   Za †† Bronisławę i Bronisława Goszko oraz za †† z rodziny Goszko i Bryk 
 1800   Za †† rodziców Jana i Bertę Petela 
Sobota – 13 lipca 2013 – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  Mt 10,24-33 
   630   Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę urodzin Marka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: W intencji Ilony i Marcina z okazji 5. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
XV. Niedziela zwykła – 14 lipca 2013   Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37 
   700    Za †† rodziców Krystynę i Bronisława Miśkowicz, teścia Mieczysława Tarnawskiego oraz 

dziadków z obu stron 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za † ojca i dziadka Maksymiliana Kłoska i jego †† rodziców 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji BoŜeny i Krzysztofa z okazji 19. rocznicy ślubu oraz w in-

tencji Dominiki z okazji 16. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze BoŜe błogosławieństwo oraz za †† ojców Józefa i Franciszka i wszystkich †† z 
rodziny 

 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Leonardy i Zbigniewa z okazji 50. rocznicy ślubu z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1545    RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † ojca Władysława, †† teściów Jana i Edwardę, siostrę Mieczysławę, brata Mariana oraz 

dziadków z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o nasze świadectwo wiary podczas letniego odpoczynku 
W przyszłym tygodniu modlimy się: o sprzyjającą pogodę i błogosławieństwo w pracach rolniczych 
 

• Dziś o godz. 1700 modlitwa róŜańcowa za młode pokolenie, a o 1730 nieszpory niedzielne. Zapra-
szamy. 

• Rozpoczął się czas wakacyjny. W związku z tym Msze święte w tygodniu będą o godz. 630 oraz o 
1800. Kancelaria przed południem będzie czynna do godz. 800, natomiast po południu bez zmian. Oka-
zja do spowiedzi w niektóre dni moŜe być tylko przed Mszą Świętą. 

• Jutro, 1 lipca, przypada coroczna, parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o 
godz. 700, zakończenie nieszporami Eucharystycznymi o godz. 1730. Gorąco zachęcamy, by znaleźć 
choć chwilę czasu na nawiedzenie kościoła i osobistą modlitwę przed Panem obecnym w Hostii. 
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• Jutro równieŜ wyruszy juŜ po raz 15 Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski. 
Zapraszamy do uczestnictwa w ceremonii otwarcia Rajdu: rynek raciborski, godz. 1000. 

• We wtorek, 2 lipca, o godz. 1715 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej. 
• W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina święta, w piątek od 1700 NaboŜeństwo do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. 
• W sobotę o godz. 630 Msza św. w intencji członków śywego RóŜańca. Po Mszy świętej zmiana 

tajemnic oraz róŜaniec. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• W tym tygodniu odwiedziny chorych. W piątek od godz. 730 zostaną odwiedzeni chorzy od ks. Pro-

boszcza i ks. Mariusza, zaś w sobotę od godz. 730 chorzy od ks. Ireneusza i ks. Piotra. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu św. Nauka przedchrzcielna w 

sobotę o godz. 1900. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Radosława Łacka, a takŜe sio-

stry misjonarki z Peru. Ks. Radosław, pochodzący z parafii św. Mikołaja, wygłosi kazania oraz 
udzieli błogosławieństwa prymicyjnego, natomiast siostry podzielą się doświadczeniami z pracy mi-
syjnej. 

• W niedzielę 14 lipca po Mszach świętych odbędzie się poświęcenie pojazdów. RównieŜ w tym dniu o 
godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 

• Przypominamy o moŜliwości wyjazdu: na pielgrzymkę Radia Maryja do Częstochowy (14 lipca; 
zapisy pod nr tel. 666 046 765), na pielgrzymkę do Czernej (27 lipca; organizuje Świecki Zakon 
Karmelitów Bosych; zapisy pod nr tel. 785 776 482), na rekolekcje do Małego Cichego (organizuje 
Ruch Rodzin Nazaretańskich; szczegóły na plakacie). 

• MoŜna się juŜ zapisywać w kancelarii na Pieszą Pielgrzymkę Opolską na Jasną Górę (19-24 sierp-
nia). Koszty pielgrzymki: znaczek z legitymacją (25 zł), bagaŜ (25 zł) oraz dla chętnych autobus po-
wrotny z Częstochowy (25 zł). 

• Przed kościołem do nabycia: parafialna gazetka „Źródło” (wydanie dwutygodniowe!), inna prasa 
katolicka; w zakrystii: „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem oraz Pismo święte. 

• Kolekta dzisiejsza i z niedzieli 14 lipca na bieŜące potrzeby parafii, z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych. Za tydzień przed kościołem będzie moŜna 
wesprzeć pracę misyjną sióstr w Peru. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy ser-
deczne „Bóg zapłać”. 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Salomea Paliga, lat 92, zam. ul. Szczęśliwa 17, 
� Janina Piskorska, lat 85, zam. ul. Słowackiego 34, 
� Liliana Fliszkiewicz, lat 85, zam. ul. Katowicka 7, 
� Józef Komsta, lat 61, zam. ul. Słowackiego 50. 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

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.: 700 – 800; 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. 


