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XXII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (10,1.7-14) 
 

„Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, 
aby w szabat spoŜyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział 
zaproszonym przypowieść, gdy zauwaŜył, jak sobie wybierali pierwsze 
miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie 
był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu 
zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem 
zająć ostatnie miejsce. 
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 
»Przyjacielu, przesiądź się wyŜej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. KaŜdy 
bowiem, kto się wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony”. 
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyja-
ciół ani braci, ani krewnych, ani zamoŜnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 
odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 
A będziesz szczęśliwy, poniewaŜ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.” 
 

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są nad 
wyraz aktualne i dotyczą praktycznie kaŜdego z 
nas. Chciałbym abyśmy w świetle dzisiejszego 
Słowa zobaczyli wspólnotę stołu naszych domów, 
rodzin. Zobaczmy jakie miejsca przy tym stole 
zajmujemy. 

Jaki dom jest, i co w takim domu jest, kaŜdy 
wie. Tak samo, jak kaŜdy wie, Ŝe tam gdzie są juŜ 
dwie osoby, tam moŜe dojść do kłótni. Dlaczego 
tak jest? Bo kaŜdy z nas ma swoje zdanie? A moŜe 
dlatego, Ŝe kaŜdy chce postawić na swoim? Dzi-
siejsza Ewangelia zaprasza nas wprost, do tego by 
nie siadać od razu na pierwszych miejscach, tzn. by 
nie stawiać tylko i wyłącznie na swoim. Czasem 
trzeba usiąść trochę „z boku”, przypatrzeć się opinii 
innych.  

Nie jest to łatwe, bo kaŜdy z nas chce być waŜ-
nym, kaŜdy z nas nosi w sobie pragnienie bycia 
docenianym. Jest to bardzo naturalne i normalne 
zachowanie, jednakŜe nie moŜe ono nami kierować. 
Jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do tego, aby nad 
tym pracować. Przy stole kaŜdy ma swoje miejsce i 
nie zawsze to musi być pierwsze miejsce. Wystar-

czy tylko uczyć się wychodzić naprzeciw potrze-
bom innych.  

Nie idzie zatem teŜ oto, by czekać co inni mo-
gą zrobić dla mnie, ale co ja mogę zrobić dla in-
nych. W jednej z piosenek pielgrzymkowych śpie-
wamy: „bo nikt nie ma z nas, Tego co mamy ra-
zem. KaŜdy wnosi z sobą to, co ma, najlepszego. 
Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie 
wzajem. Bracie, Siostro, ręka w rękę razem idź.”   

Do zbudowania prawdziwej wspólny musimy 
ze sobą współdziałać. Nie moŜemy tylko patrzeć na 
siebie, na swoje potrzeby. Jezus mówi dalej, Ŝe o 
wiele więcej zyskamy, gdy damy coś z siebie, niŜ 
gdy tylko dać musimy. Prawdziwa miłość wymaga 
ofiary. śeby coś zyskać, trzeba stracić. Sam Jezus 
to nam pokazuje. On uniŜył samego siebie, by być 
potem zostać wywyŜszonym ( zob. Flp 2,6-11). 

Wczytując się zatem w dzisiejszą Ewangelię 
prośmy Pana Jezusa o przemianę naszych serc, 
myślenia i pragnień. 

Panie Jezu przemieniaj moje serce i otwieraj 
je na potrzeby innych. Naucz mnie dostrzegać 
innych wokół siebie, tak jak Ty. Amen. 
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Poniedziałek – 2 września 2013       Łk 4,16-30 
   630   Z okazji urodzin córki Katarzyny, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej 
       700   intencja wolna 
     1630   Szkolna - rozpoczęcie roku szkolnego: W intencji dzieci, rodziców i wychowawców o światło 

Ducha Świętego na cały rok szkolny 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Piechaczek o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Za †† rodziców Stanisława, Matyldę, braci: Rudolfa, Pawła, Jerzego Strzelczyk, Marię i Emanu-

ela Tomala, RóŜę i Herberta Fibig, Annę i Stefana Brachmann oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 3 września 2013 – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i doktora K-ła  Łk 4,31-37 
   630   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w pewnej 

intencji za syna Andrzeja oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla wnuków Filipa i Wiktorii 
   800   W języku niemieckim: Für †† Eltern Marta, Georg Runge, Bruder Ginter und †† aus der Fami-

lie Runge, Witeczek 
       900    Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbasa 
 1800 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Wiesławy z okazji 60. rocznicy urodzin oraz 

w intencji Joanny i Adama z okazji 5. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie dla całej rodziny 

   2. W intencji Franciszka z okazji 18. urodzin, o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i 
opiekę Matki Najświętszej w dalszym Ŝyciu 

Środa – 4 września 2013         Łk 4,38-44 
   630   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w pewnej 

intencji za syna Andrzeja oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla wnuków Filipa i Wiktorii 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Władysławy z okazji 73. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1800 1. Dziękczynna w intencji Renaty i Eugeniusza Miśków z okazji 25. rocznicy ślubu, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. Za †† rodziców Rozalię i Jacka, †† teściów Michała i Marię 
I Czwartek miesiąca – 5 września 2013       Łk 5,1-11 
   630 1. Za †† rodziców Gertrudę i Jana Sroka i †† z pokrewieństwa 
   2. Za †† rodziców Hildegardę i Franciszka Ziętek w 100. rocznicę urodzin 
   700   Do BoŜej Opatrzności w 80. rocznicę urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1700   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Za † Mikołaja Kuka w 16. rocznicę śmierci 
I Piątek miesiąca – 6 września 2013       Łk 5,33-39 
   630   Za † męŜa i ojca Edmunda Lizak w 10. rocznicę śmierci 
   900   Za † Otylię Szymiczek 
 1200   Ślub: Magdalena Gajny – Rafał Kindla 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1900   MłodzieŜowa: W intencji młodzieŜy na rozpoczęcie roku szkolnego 
I Sobota miesiąca – 7 września 2013       Łk 6,1-5 
   630   Za † matkę Annę w rocznicę śmierci 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Wiesławy i Janusza Romaniuk z okazji 

25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie w całej rodzinie 
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   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Cyryla Pluder w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 

stron, pokrewieństwo, zięcia Zbigniewa Oszka i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. Do Miłosierdzia BoŜego za † Bronisława Rudyszyna (od współlokatorów) 
XXIII Niedziela zwykła  – 8 września 2013  Mdr 9,13-18; Flm 9-10.12-17; Łk 14,25-33 
   700    Za † brata Jerzego w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Franciszka i Helenę, brata Wilhelma, 

siostrę ElŜbietę, teścia Mieczysława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Zygmunta Krakowczyka z okazji 60. roczni-

cy urodzin, o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
 1030    Za †† Mariana, Zofię, Władysława Wróblewskich, Macieja, Rozalię Kalicik, Helenę, Piotra 

Drobny, Helenę, Marię, Dominika, Władysława, Stanisława, Józefa Jurkowskich, Zofię, Kata-
rzynę, Kazimierza, Tadeusza Molek 

 1200   Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy ślubu Ireny i Norberta z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    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, Alfreda oraz bratową Hildę 

W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla dzieci, młodzieŜy, ich rodziców i wychowawców 
 

• Dniem dzisiejszym kończy swoją wieloletnią posługę w zakrystii p. Leon KrzyŜok. Dziękujemy 
za wszelką pomoc i posługę i Ŝyczymy dalszego błogosławieństwa. Dziękujemy p. Józefowi za 
podjęcie się posługi w zakrystii. 

• Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Niech będzie on dla nas okazją do nowej mobilizacji w podjęciu 
własnej formacji oraz troski o duchowy rozwój dzieci i młodzieŜy. Jutro Msza Świętą na rozpoczęcie 
roku szkolnego o 1630. Chciejmy wszyscy, zarówno dzieci, jak rodzice i nauczyciele, rozpocząć mo-
dlitwą o BoŜe błogosławieństwo. 

• Rozpoczynają się spotkania wszystkich grup formacyjnych. Zapraszamy takŜe nowe osoby do podję-
cia pracy formacyjnej. 

• Od jutra rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na przyszły rok. Ponownie, bardzo usilnie 
prosimy, aby przez pierwsze dwa tygodnie zapisywać tylko i wył ącznie intencje jubileuszowe. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.  
• W poniedziałek, 2 września o godz. 1730 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego w piątek o godz. 1900. O 2000 

spotkanie grupy brewiarzowej. Zapraszamy takŜe wszystkich kandydatów do bierzmowania. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkanie kandydatów, ministrantów i lektorów w czwartek po Mszy wieczornej. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1700, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana tajem-

nic oraz RóŜaniec. W sobotę, 7 września w Winowie pod Opolem odbędzie się Diecezjalny Dzień Sku-
pienia dla wspólnot RóŜ RóŜańcowych. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt. 

• Do 15 września trwają zapisy do Akademii Rodziny. Szczegó-
ły na stronie www.akademia-rodziny.pl 

• W niedzielę, 22 września odbywa się Ogólnopolska Piel-
grzymka Rodzin i MałŜeństw. Istnieje moŜliwość zapisów. 

• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w 
kancelarii lub zakrystii. 

• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają 
one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. 

• W sobotę, 7 września w klasztorze Annuntiata czuwanie dla 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś podróŜ do Afryki  

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 
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młodzieŜy. Zapraszamy wszystkich od 3 klasy gimnazjum wzwyŜ. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Stefania Bartoszewska, lat 73, zam. na ul. Katowickiej 11 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Rusza rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki 2013! 
Dla 68% wolontariuszy udział w Szlachetnej Paczce był jednym z najwaŜniejszych wydarzeń w ich 
Ŝyciu. Teraz projekt zaczyna się w Twoim mieście. Szukamy wolontariuszy w 51 rejonach na całym 
Śląsku, równieŜ w Raciborzu, by w tym roku dotrzeć z mądrą pomocą do wszystkich tych, którzy prze-
grywają swoje Ŝycie. Prawdziwa bieda nie krzyczy, dlatego tak trudno ją znaleźć.  

• Szukamy ludzi odpowiedzialnych, pragnących pomagać i realnie zmieniać swoje otoczenie, potra-
fiących pracować w grupie i organizować pracę innych osób. - mówi ks. Jacek WIOSNA Stry-
czek, inicjator projektu 

• Oferujemy szkolenia i rozwój kompetencji, szansę na sprawdzenie się w działaniu i udział  
w mądrej pomocy. 

Wolontariusz  SZLACHETNEJ PACZKI spotyka się z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i 
dobiera te, dla których pomoc materialna moŜe być realną szansą na poprawę sytuacji; współpracuje 
z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz współpracuje z innymi wolontariuszami w rejonie. 

To juŜ XIII edycja projektu, który jednoczy kilkaset tysięcy osób kaŜdego roku. To siła wspólnego 
działania i celu, którym jest realna zmiana Ŝycia konkret-
nych rodzin, Ŝyjących w biedzie i zapomnieniu w kaŜdym 
mieście. 

Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotar-
ła do 13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. 
osób Ŝyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, 
samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełno-
sprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodziet-
nych.  

 W 2012 roku projekt organizowany był juŜ w 432 
lokalizacjach w całej Polsce przez 7800 wolontariuszy. 
SZLACHETNĄ PACZKĘ juŜ po raz trzeci przygotował 
prezydent Bronisław Komorowski z Ŝoną Anną, a takŜe 
piłkarze Borussi Dortmund – Jakub Błaszczykowski, 
Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek, olimpijczycy – 
Adrian Zieliński i Natalia Partyka oraz wielu artystów i 
sportowców. 

Rekrutacja wolontariuszy SZLACHETNEJ 
PACZKI  2013 trwa do 15 października. Wystarczy 
wejść na stronę www.superw.pl i uzupełnić formularz. 

Zostań wolontariuszem i dołącz do DruŜyny SuperW! 
Lider Rejonu Racibórz 

Anna Szukalska 

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 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. 


