gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

31-32/2013 (494-495)

28 lipca-4 sierpnia 2013 r.

XVII. Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (11,1-13)
„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył
ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić,
jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie
Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na kaŜdy
dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy kaŜdemu,
kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do
nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, uŜycz mi trzy
chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z
wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są juŜ zamknięte i moje dzieci leŜą ze mną w łóŜku. Nie mogę
wstać i dać tobie. Mówię wam: ChociaŜby nie wstał i nie dał z tego powodu, Ŝe jest jego przyjacielem, to z
powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. KaŜdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą. JeŜeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o
rybę, czy zamiast ryby poda mu węŜa? Lub teŜ gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy,
choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileŜ bardziej Ojciec z nieba da Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą.”
„Proście, a będzie wam dane…” – Bóg
jako nasz dobry Ojciec chce obdarzać nas swoimi
darami, o które jednak, jak wynika z tekstu Ewangelii, trzeba prosić. Konieczność modlitwy nie
wynika z tego, Ŝe On nie zna, czy zaniedbuje naszą
potrzebę. Trzeba prosić, poniewaŜ dar moŜe otrzymać tylko ten, który go pragnie. JeŜeli Ojciec ociąga się z daniem, to tylko dlatego, by wzrosło pragnienie. Nie daje tego, o co prosimy, abyśmy naszą
prośbę oczyścili i prosili juŜ nie o dar, ale o Niego
samego w darze. Idzie o to, aby człowiek, oprócz
przyjęcia daru, otworzył się przede wszystkim na
Dawcę. Od poszukiwania pociechy Ojca musimy
przejść do poszukiwania Ojca pociechy. Kiedy nie
szukamy juŜ siebie samych w Nim, znajdziemy
Jego w nas. Będziemy dziećmi, które kochają Ojca
i są zdolne, aby poznawać, Ŝe On je zna i kocha.
Ten fragment zachęca nas do wielkich pragnień,
które przygotowują nas na wielki Dar. Trzeba mieć

skrzydła orła i przekraczać wszelką ludzką miarę,
aby mierzyć ku samemu Bogu. Musimy pragnąć
Jego samego, by być tym, kim jesteśmy, a nie moŜemy być bez Niego. Dziś istnieje pewna fałszywa
pokora z wzorcami o niskim zarysie i niewysokich
kosztach, by w ten sposób uniknąć złudzeń i rozczarowań. Ale w rzeczywistości jest to pycha, która
kaŜe nam dąŜyć tylko do tego, co jest dla nas moŜliwe. Prawdziwa pokora wznosi się aŜ do pojmowania niepojętego i przyjmuje niemoŜliwy dar
Boga. Słowa Jezusa zachęcają nas, aby przede
wszystkim prosić o Ducha Świętego. On jest początkiem wszelkiego dobra i czyni nas uczestnikami miłości Ojca i Syna. Po to właśnie Pan Bóg nas
stworzył, aby obdarzyć nas swoją miłością. Dziecko, które ma pewność, Ŝe jest kochane przez tatę
wie, Ŝe wszystko, co tata czyni jest dobre i moŜe
mu zaufać. Tak teŜ dzieje się z kaŜdym, kto przyjmuje Ducha – dar miłości Ojca.
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Poniedziałek – 29 lipca 2013 – św. Marty
Łk 10,38-42
630 1. Za † Ŝonę Ritę KrziŜok w 2. rocznicę śmierci
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Za † męŜa Konrada Ranochę w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata Henryka i
dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 30 lipca 2013
Mt 13,36-43
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji córki Laury z okazji urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1800 Za † Zdzisława Kalatę w 18. rocznicę śmierci, †† z rodziny Kalata
Środa – 31 lipca 2013 – św. Ignacego z Loyoli, kapłana
Mt 13,44-46
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Leszka Dunajkę w 3. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa,
teścia Henryka, †† pokrewieństwo z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Zygfryda Madzię w 2. rocznicę śmierci i
wszystkich †† w rodzinie z obu stron, za †† rodziców Annę i Mieczysława Strojny oraz ††
dziadków z obu stron, za † Jolantę Pfister (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 12), za †
Jerzego Jakusa (od sąsiadów z działki), za † Andrzeja Grabowskiego (w 30. dzień), za ††
Apolonię i Adolfa Gtuk, za † Józefa Komstę (w 30. dzień), za † Lilianę Fliszkiewicz (w 30.
dzień), za † Janinę Piskorską (w 30. dzień), za † Krystiana Hutny (od sąsiadów), za † mamę
Barbarę Onyszkiewicz w 1. rocznicę śmierci, za † Gintra Dudka w 1. rocznicę śmierci, za
†† rodziców Janinę i Adama, braci Jana i Mieczysława, †† z rodziny Piekarskich i Wereckich, za †† rodziców Gertrudę i Teodora Rolnik, brata Rudolfa, siostrę Magdę, szwagrów
oraz Ernestynę Marko
I. Czwartek miesiąca – 1 sierpnia 2013 – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
Mt 13,47-53
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Alicji w 50. rocznicę urodzin z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla niej i jej rodziny
1730
Godzina święta
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I. Piątek miesiąca – 2 sierpnia 2013
Mt 13,54-58
630
W dniu urodzin córki Izabeli o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1700
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1730
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
I. Sobota miesiąca – 3 sierpnia 2013
Mt 14,1-12
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji Emilia z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † ojca Jerzego Pietrzykowskiego w 5. rocznicę śmierci oraz w intencji Ŝyjącej rodziny
XVIII. Niedziela zwykła – 4 sierpnia 2013
Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Ulańską w 2. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W 20. rocznicę urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1030
W 80. rocznicę urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata dla całej rodziny
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12
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Aleksander Kamil Wiktorowicz,
Miłosz Mikołaj Warchoł, Izabela Magdalena Sebzda, Filip Marcin Macyszyn, Maja Sofie
Wahl, Zofia Antonia Rychlik
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Bronisławę Libowską w 4. rocznicę śmierci
Poniedziałek – 5 sierpnia 2013
Mt 14,13-21
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Marię Owerczuk w 4. rocznicę śmierci oraz teściów Marię
i Józefa Kwiatkowskich i wszystkich †† z rodziny Sawickich
1100
Ślub: Justyna Hipnarowicz – Dawid Seget
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Helmuta, †† rodziców z obu stron, zięcia Zygfryda, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 6 sierpnia 2013 – Przemienienie Pańskie
Łk 9,28-36
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Ericha, córkę Beatę w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców i
dziadków z obu stron, †† rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Augustyna Karch, męŜa Romana Zdrzałka i
pokrewieństwo z obu stron
Środa – 7 sierpnia 2013
Mt 15,21-28
630
Za † męŜa Jana i syna Janusza Szczerba, †† rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Aleksandry z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Czwartek – 8 sierpnia 2013 – św. Dominika, kapłana
Mt 16,13-23
630
Za † męŜa Henryka, †† siostry i braci, rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji syna Jakuba z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym Ŝyciu
Piątek – 9 sierpnia 2013 – św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, dziewicy i męczennicy
Mt 25,1-13
630
W dniu urodzin zięcia Marka o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1800
Za † Jana Dapę
Sobota – 10 sierpnia 2013 – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
J 12,24-26
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Do Miłosierdzia BoŜego i Matki Najświętszej z podziękowaniem za
otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Danuty, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie dla całej rodziny
XIX. Niedziela zwykła – 11 sierpnia 2013
Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48
700
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Anny i Zdzisława w 40. rocznicę ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę na dalsze lata wspólnego poŜycia
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa Stanisława Mikołajczyka, †† rodziców z obu stron
1030
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej w intencji wnuczek Oli i Ani o
potrzebne łaski
1200
Za † męŜa, ojca, dziadka i pradziadka Henryka Rubisia w 10. rocznicę śmierci i †† krewnych z
obu stron
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† rodziców Jana i Bronisławę Kubów
W tym tygodniu modlimy się: za podejmujących sierpniową abstynencję od alkoholu, by w niej wytrwali
W przyszłym tygodniu modlimy się: o BoŜą i ludzką pomoc dla zniewolonych nałogiem alkoholizmu
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•
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Dzisiaj zapraszamy na modlitwę róŜańcową za młode pokolenie o godz. 17 oraz na nieszpory
niedzielne o godz. 1730.
• Przypominamy, Ŝe w okresie wakacyjnym kancelaria parafialna przed południem jest czynna do
godz. 800, po południu bez zmian, natomiast okazja do spowiedzi jest zasadniczo przed Mszą świętą.
• Biskup Opolski zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego (tzw. Porcjunkula) dziś, 2 sierpnia, albo w
przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach parafialnych jeden raz. Warunki uzyskania odpustu: spowiedź i Komunia św., nawiedzenie kościoła, modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, dowolna w intencji Ojca św. oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
• Jutro obchodzimy wspomnienie św. Marty, patronki gospodyń, a 6 sierpnia święto Przemienienia
Pańskiego.
• W niedzielę na Górze św. Anny: Dzień Modlitw Głuchoniemych, Uroczystość Matki Boskiej Anielskiej i Pielgrzymka Motocyklistów.
• Za kilka dni rozpoczniemy miesiąc sierpień, w którym tradycyjnie jesteśmy zachęceni do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu. W Roku Wiary uświadamiamy sobie, Ŝe wiele osób
właśnie przez brak trzeźwości traci wiarę. Ofiarujmy naszą sierpniową abstynencję za ich powrót do jedności z Bogiem, a takŜe za ich rodziny, tak często udręczone.
• 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 o godz. 1730 Godzina święta (w intencji powołań), w piątek o godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej, a o godz. 1730 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. Ireneusza i ks. Piotra, zaś w sobotę od godz. 730 chorzy od ks. Proboszcza i ks. Mariusza. Prosimy poinformować o tym chorych. Zaś nowych chorych moŜna zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
• W niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu św. Nauka przedchrzcielna w sobotę o
godz. 1900.
• W kancelarii moŜna zapisywać się na Pieszą Pielgrzymkę Opolską na Jasną Górę (19-24 sierpnia).
Koszty pielgrzymki: znaczek z legitymacją (25 zł), bagaŜ (25 zł) oraz dla chętnych autobus powrotny
z Częstochowy (25 zł).
• Przed kościołem do nabycia: parafialna gazetka Źródło (wydanie dwutygodniowe!), Gość Niedzielny, inna prasa katolicka.
• Kolekta dzisiejsza i z niedzieli 11 sierpnia na bieŜące potrzeby parafii, z przyszłej niedzieli na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace
przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za złoŜone w minioną niedzielę przed kościołem ofiary na cele remontowe, zebrano kwotę 4460 zł.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Władysława Zieniewicz, lat 93, zam. na ul. Eichendorffa 20,
 Ryszard Fijałkowski, lat 62, zam. w Kędzierzynie – Koźlu, pogrzeb w piątek, 02. 08., o
godz. 1200.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
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. uzaleŜnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

