
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 37/2013 (500) 8 września 2013 r. 
 

 

XXIII Niedziela Zwykła 
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 14,25-33)  
 
„...Kto nie nosi swego krzyŜa, a idzie za Mną, ten nie moŜe być moim 
uczniem. Bo któŜ z was, chcąc zbudować wieŜę, nie usiądzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby załoŜył 
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby 
drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo 
który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozwaŜy, czy w 
dziesięć tysięcy ludzi moŜe stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? 
Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z 
was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie moŜe być moim uczniem”. 
 

Ciekawe, Ŝe to, co w dziedzinie ekonomii – 
takŜe tej praktycznej, „domowej” – jest dla nas 
zupełnie oczywiste, w dziedzinie duchowej, moral-
nej czy religijnej, sprawia nam wiele trudności. 
Chodzi mianowicie o planowanie. Podejmując 
jakąkolwiek inwestycję, nową pracę, wydatek, 
zadanie do wykonania czy zwykłe zakupy, wiele 
czasu poświęcamy na przemyślenie, kalkulację i 
Ŝmudne obliczenia: starczy czy nie starczy, opłaci 
się czy nie? Dlaczego roztropność i planowanie 
ograniczamy zazwyczaj jedynie do sfery finanso-
wej, i to chyba tylko pod presją strachu, czy przy-
padkiem nie stracimy? Chwila pracy głową i ołów-
kiem w ręku jest niekiedy tyle samo warta, co ty-
siące godzin cięŜkiej harówki, jeśli potrafimy wy-
eliminować zbędny wysiłek lub wymyśleć sposób, 
który usprawni produkcję. 

Chrystus chce nas pouczyć nie tylko o prawach 
ekonomii, lecz takŜe – i przede wszystkim – Króle-
stwa BoŜego. Jeśli chcemy mieć na tym polu jakieś 
efekty, musimy sobie zaplanować jedną podstawo-
wą inwestycję, bez której niczego nie uda się nam 
osiągnąć. A mianowicie musimy zdecydować się 
wszystko postawić na Chrystusa, całkowicie zawie-
rzyć i podporządkować Mu siebie, swoje Ŝycie, 
majątek, pragnienia.  

Właśnie dlatego Chrystus kaŜe nam zastanowić 
się, czy miłość do Boga jest silniejsza od miłości 
rodzinnej, od przywiązania do siebie samego, swo-

ich upodobań i pragnień. KaŜe nam obliczyć 
i przemyśleć sobie, czy będzie nas stać na wzięcie 
krzyŜa, czyli podjęcie zadań, które mogą się okazać 
sporym cięŜarem i będą wymagały duŜego samoza-
parcia, wysiłku, rezygnacji z przyjemności i wygo-
dy. Trud ten przekracza naturalne moŜliwości 
człowieka i bez wiary jest niewykonalny. 

Bez wiary tzw. pójście za Chrystusem, które 
my nazywamy dzisiaj „byciem katolikiem”, jest 
próŜne i daremne, nie przynosi Ŝadnych owoców, 
lecz staje się powodem zgorzknienia i narzekań. Co 
gorsza, ludzie, którzy idą za Chrystusem bez od-
powiedniego „wyposaŜenia” czy wymaganych 
kwalifikacji, dają fałszywe świadectwo: podając się 
za katolików – zwykle bardzo głośno i tupetem – 
swoim postępowaniem zniechęcają innych do przy-
jęcia nauki Chrystusa. 

Być moŜe, nie brzmi to zachęcająco, 
a wymagania dzisiejszej Ewangelii napawają nas 
lękiem. Ale nie o to chodziło Chrystusowi, by nas 
zniechęcić, lecz by nas zmobilizować do powaŜne-
go potraktowania swojej wiary i wynikających z 
niej konsekwencji. Podobnie i Chrystus: chce nam 
dopomóc, byśmy w Ŝyciu wiary osiągnęli radość, 
satysfakcję i cel, a nie zgorzknienie i poczucie strat 
oraz poraŜki. A warunkiem sukcesu chrześcijanina 
jest wiara, czyli pełne przylgnięcie do Chrystusa i 
Jego krzyŜa. Bez ufnej wiary chrześcijaństwo nie 
ma sensu.     x MP 
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Poniedziałek – 9 września 2013       Łk 6,6-11 
   630   Za †† matkę Annę Reichel, ojca Jana, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Adolfa i Marię Fojcik, 

całe pokrewieństwo 
   700 1.  Za †† wujka Antoniego, ciocię Julię, ciocię Reginę, babcię Marię i wszystkich †† z rodziny 
             2.  Za † mamę Anielę (od syna z rodziną) 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Lidii z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Za † męŜa Henryka Dobiesa, †† rodziców Roberta i Helenę Kosselek oraz za † siostrę Rozwitę 

Kosselek 
Wtorek – 10 września 2013       Łk 6,12-19 
   630   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w pewnej 

intencji syna Andrzeja oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla wnuków Filipa i Wiktorii 
   800   W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie 
      900    Za †† Władysława Dyląga, jego rodziców i pokrewieństwo 
 1800 1. Za †† męŜa Stanisława, syna Jana Charęza, rodziców z obu stron i brata Władysława 
   2. Za † męŜa i ojca Henryka Cichonia, †† rodziców Marię i Karola, Gerdę Cichoń 
Środa – 11 września 2013       Łk 6,20-26 
   630   Za † Zofię Grabuńczyk (intencja od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 22) 
   700   Za † syna Arnolda Trompetę, ††dziadków i całe pokrewieństwo 
 1800 1. Za Edwarda Wasika 
   2. Za † Gertrudę Badurę w 5. rocznicę śmierci 
Czwartek – 12 września 2013       Łk 6,27-38 
   630   Za †† rodziców Jana i Danutę Karnowskich, teściów Bronisława i Helenę Orłowskich oraz za 

†† z pokrewieństwa z obu stron 
   700   Za † męŜa Ernesta Kusza, †† rodziców Paulinę i Józefa Kusz, dwóch braci, siostrę i †† z po-

krewieństwa 
 1630   Szkolna: O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny  
 1800 1. Za † ojca Zygmunta w 15. rocznicę śmierci, †† Helenę i Edmunda oraz Stanisławę i Ludwika i 

wszystkich †† z rodziny 
   2. Za †† rodziców Jadwigę i Mariana Derewienko 
Piątek – 13 września 2013 – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora K-ła  Łk 6,39-42 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Tadeusza Chołysta, †† siostrę Irenę i jej męŜa Stanisława, 

wnuka Janusza, brata Zenona 
   900   Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Joanny z okazji 30. rocz-

nicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo, wiarę i zdrowie na dalsze lata 
 1800 1. Za †† rodziców, trzy siostry, dwóch braci, pokrewieństwo oraz za † męŜa Pawła 
   2. Za † męŜa Antoniego Omachela 
             3.  Do BoŜego Miłosierdzia za † matkę ElŜbietę Listopad w 10. rocznicę śmierci oraz za †† z 

rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 14 września 2013 – PodwyŜszenie KrzyŜa Świętego    J 3,13-17 
   630   Za †† rodziców Józefa i Zofię Kłosek, † brata Joachima 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji Bogumiła z okazji 44. uro-

dzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdro-
wie w rodzinie 

    1200    Ślub: Agnieszka Michalczyk – Damian Konieczny 
    1300    Ślub: Kinga Kleszcz – Patryk śurek  
    1400    Ślub: Katarzyna Borek – Jakub Grabski 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za †† rodziców Jadwigę i Józefa Grzelskich, za †† z rodziny z obu stron 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 

XXIV Niedziela zwykła – 15 września 2013 Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Janinę i Tadeusza Goniowskich, †† teściów Mieczy-

sławę i Kazimierza Koczupinda i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Anieli i Jerzego z okazji 55. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 
 1030    śniwne – Dziękczynna za plony ziemi w intencji rolników i działkowców 
 1200 1.  Do BoŜej Opatrzności w pewnej intencji o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

oraz za †† rodziców 
             2.  Za † Grzegorza Sochę 
 1545    RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † ojca Mieczysława Krechowieckiego w 7. rocznicę 

śmierci oraz za †† z rodziny, za † Kamilę Nowak w 1. rocznicę śmierci, za † Antoniego Ja-
wora w 5. rocznicę śmierci, za †† Stanisława w 9. rocznicę śmierci, ks. Krzysztofa Staniec-
kiego w 11. rocznicę śmierci i za †† rodziców z obu stron, za † Ernesta Wuttke (od współloka-
torów z ulicy Katowickiej 15), za † Marię Mizioch, † męŜa Tadeusza oraz za † Annę Horczyk, 
za † Jadwigę Okulowską (w 30. dzień), za † ojca Stanisława w rocznicę śmierci, † matkę 
Helenę i †† z rodziny, za † Tadeusza Ciuraszkiewicza (w 30. dzień), za † Marię Szulc, za † 
Luizę RóŜycką (od sąsiadów z ul. Waryńskiego 5c) 

W tym tygodniu modlimy się: w intencji kandydatów do bierzmowania 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• W poniedziałek, środę i piątek o godz. 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są konieczne wcześniejsze 

zapisy. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. Prosimy rodziców uczniów szkoły podstawowej o wpisanie na stałe 

i zarezerwowanie tej pory na Msze szkolne i naboŜeństwa dla dzieci. To waŜny element wychowania 
pomagający wprowadzić w Ŝycie to, o czym jest mowa na katechezie. 

• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• W piątek na godz. 1900 zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania, a więc wszystkich 

uczniów klas gimnazjalnych wraz z rodzicami na spotkanie (do kościoła). Przypominamy przy 
okazji, Ŝe przygotowanie do tego sakramentu trwa trzy lata i według zaleceń Synodalnych winno od-
bywać się przy własnej parafii. Przygotowanie do sakramentów nie jest zatem związane ze szkołą. 

• Rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii Świętej zapraszamy na spotka-
nie (jedno do wyboru) w środę o 1830 (po wieczornej Mszy Świętej w kościele) lub w przyszłą nie-
dzielę, 15 września o 1600 w kaplicy pod kościołem). Zasadniczo przygotowują się dzieci z klas 3, ale 
istnieje moŜliwość wcześniejszej Komunii dla wystarczająco dojrzałych, młodszych dzieci. Rodziców 
prosimy o obecność. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów w czwartek o godz. 1900. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta dziękczynna za Ŝniwa. MoŜna wcześniej przynieść do 

wystroju kościoła owoce i warzywa z działek. 
• W sobotę przypada święto PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Na Górze Świętej Anny obchody Kalwa-

ryjskie. Plan wszystkich obchodów zamieszczone jest w gablotce. Istnieje moŜliwość wyjazdu na so-
botnie naboŜeństwo ze świecami w Grocie Lourdzkiej (o godz. 1900). Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt. 

• W sobotę, 14 września w Nysie odbędzie się Zjazd Misyjny Dzieci. 
• W przyszłą niedzielę w Opolu pielgrzymka Złotych Jubilatów Mał Ŝeńskich (godz. 1400, kościół 

Seminaryjny). 
• Przypominamy o pielgrzymce do Częstochowy w niedzielę 22 września. 



4 Źródło - gazetka 
• Trwają zapisy do Akademii Rodziny – cyklu 10 spotkań w Winowie pod Opolem, mających na celu 

odnowienie więzi rodzinnych, szukać rozwiązań róŜnych trudności, zdobycie wiedzy... Szczegóły 
www.akademia-rodziny.pl. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrze-
by parafii. Za tydzień na budowę kościołów i jako jał-
muŜna postna z całego roku (m.in. dla osób korzystają-
cych z dyspens od piątkowego postu). Dziś takŜe przed 
kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny. 

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

 

500 razy  
słyszymy ogłoszenie „przed kościołem jest do nabycia ga-
zetka”. To okazja do krótkiej refleksji nad naszą gazetką. 
Ściśle rzecz biorąc dzisiejsza gazetka jest 501 egzempla-
rzem. Pierwsza gazetka ukazała się w niedzielę Chrystusa 
Króla, 23 listopada 2003 roku i miała – jako numer pilota-
Ŝowy – numer zerowy. 

Gazetka, przypomnijmy to, miała być kontynuacją 
wcześniej wydawanej gazetki pt. „Bicie Serca”. Przed 10 
laty, nawiązując do nowego tytułu zaczerpniętego z Litanii 
do Serca Pana Jezusa,  pisaliśmy o planach i celach. Przeka-
zując tekst Ewangelii, wydarzenia z Ŝycia parafii miała być 
„narzędziem budującym rzeczywistość naszej parafii”. 
Miała teŜ trafić do tych, którzy w niedzielę nie mogą, bądź 
teŜ nie chcą przyjść do naszego kościoła. Miała więc być narzędziem wspólnototwórczym i ewangelizacyj-
nym. Nawiązując do ostatniej strony zapowiadaliśmy, Ŝe będą podjęte tematy formacyjne. Gazetka nie 
miała dublować jakiegokolwiek z licznych pism religijnych. Miała być raczej bardzo lokalnym dopełnie-
niem ogólnopolskich, profesjonalnych pism. 

Wspominamy ten tekst sprzed prawie 10 lat, aby zapytać się czy rzeczywiście te zamierzone wtedy ce-
le są realizowane. A moŜe coś naleŜy zmienić, dodać, pominąć? MoŜe zmienić szatę graficzną, format, 
wielkość czcionki? Odpowiedzi na te pytania najlepiej znają Czytelnicy. Stąd prośba o przekazanie ich 
bądź to bezpośrednio do duszpasterzy, bądź za pomocą poczty elektronicznej. Za wszelkie uwagi będziemy 
wdzięczni.  

Dziękujemy wszystkim za pomoc: p. Darkowi Polowemu za druk, wszystkim za pomoc w redakcji. 
Dziękujemy tym, którzy zabierają nasze śródło i przekazują osobom chorym i tym, którzy do kościoła nie 
docierają. Czytelnikom za lekturę... 

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. 

 
 

Niedziela po 2030 
 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 

Akademia Rodziny 
          - spotkania, wykłady... 
               - nowe więzi i doświadczenia... 
                    - nowa szansa dla małŜeństwa... 
10 spotkań w Winowie k. Opola  www.akademia-rodziny.pl 


