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XXIV Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (15,1-10) 
 

„Zbli Ŝali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi”. 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któ Ŝ z was, gdy 
ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aŜ ją znajdzie? A gdy 
ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». 
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niŜ z 
dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyŜ nie zapala światła, nie wy-
miata domu i nie szuka starannie, aŜ ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 
«Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». 
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów BoŜych z jednego grzesznika, który się nawraca.” 
 

Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię jesteśmy 
świadkami rozmowy Jezusa z faryzeuszami na 
temat oceny innych. Problem ten nie jest nam obcy. 
Jak często oceniamy innych, niejednokrotnie bez-
podstawnie? Faryzeusze z dzisiejszej ewangelii 
patrzą na postawę owych celników, grzeszników i 
widzą ich grzeszne Ŝycie. Jezus dostrzegał coś 
więcej, dostrzegał ich pragnienie dobra. Prorok 
Izajasz pisze przecieŜ: „szukajcie Pana, gdy się 
pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 
Niechaj bezboŜny porzuci swą drogę i człowiek 
nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do 
Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, 
gdyŜ hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie 
są myślami waszymi ani wasze drogi moimi droga-
mi – wyrocznia Pana” (Iz 55, 6-8). 

Wczytując się zatem w dzisiejsze teksty jeste-
śmy zaproszeni przez Boga do wglądu w swoje 
serce. Chce nas zaprosić do tego, abyśmy i my 
wyszli z naszych utartych schematów. Jego posta-
wa jest bowiem odwrotna, do naszej. O tym teŜ 
przypominają nam przypowieści o drachmie i 

owcy. Dla Boga jesteśmy bardzo waŜni i cenni. 
KaŜdy z nas ma wyjątkowe względy u Niego, bo 
On nie patrzy na osoby, ale na serce (por. Dz 
10,34-35) 

Stajemy się zatem świadkami oceny dokonanej 
przez faryzeuszów i konfrontacji jej z patrzeniem 
Jezusa. MoŜna odnieść wraŜenie jakby sam Jezus 
chciał delikatnie zwrócić uwagę rozmówcy i nam: 
nie patrz na to, co robią inni, zobacz jak sam postę-
pujesz. Nie zamykaj się w ocenie innych, zobacz 
jak sam wykorzystujesz to, co otrzymujesz. 

Zatem dzisiejsze Słowo BoŜe, zachęca nas do 
podjęcia drogi nawrócenia. Chodzi o wzbudzenie w 
sobie pragnienia powrotu do Boga – jak syn marno-
trawny z dzisiejszej Ewangelii. Nie lękajmy się 
zatem wołać do Boga o pomoc, gdy nie umiemy 
sobie poradzić z naszymi słabościami. 

Panie Jezu, który przyszedłeś, aby odnaleźć to, 
co zginęło, dotknij moje serce i wypełni je pra-
gnieniem kroczenia za tobą. Oczyść teŜ moje pa-
trzenie, bym w innych widział Ciebie, który Ŝyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen.
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Poniedziałek – 16 września 2013 – św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa    Łk 7,1-10 
   630   Za †† Annę, Witolda Michalczyk, Henryka i pokrewieństwo Strzelczyk 
   700   Za †† rodziców Henryka i Anielę, teścia Tadeusza, brata, szwagierkę i szwagrów oraz za †† z 

pokrewieństwa z obu stron 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Siostrę Marię Benwenutę w 1. rocznicę śmierci 
   2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji Józefy i Henryka z okazji 55. rocznicy ślubu, z prośbą o 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata poŜycia małŜeńskiego oraz o BoŜe błogosła-
wieństwo w rodzinie 

Wtorek – 17 września 2013        Łk 7,11-17 
   630   Za † męŜa Eugeniusza, †† rodziców z obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Für † Ursel Frost am 1. Jahrestag des Todes 
      900    Za † Ŝonę Alicj ę Szykuła w 19. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Maksymiliana Fajngolda, † mamę Olgę, †† pokrewieństwo 

z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† Helenę i Józefa Rudnickich i wszystkich †† z rodziny 
Środa – 18 września 2013 – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patr. Polski  Łk 2,41-52 
   630   Za † córkę Sylwię ŚwiŜewską w dniu jej urodzin 
   700   Za † Marię Lechowską w 3. rocznicę śmierci 
 1800 1. Za † męŜa Tadeusza Szembela w dniu jego urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Józefa w 4. rocznicę śmierci 
Czwartek – 19 września 2013        Łk 7,36-50 
   630   Za †† rodziców i teściów Danutę w 10. rocznicę śmierci i Damiana Joneczek, za †† pokre-

wieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † matkę Hildegardę w rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za † Edwarda Świątek w 2. rocznicę śmierci, † Ŝonę Marię, 

syna Janusza oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Ŝyjącej rodziny 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800   Za †† dziadków Jana i Salomeę Czernieckich w rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny i dusze 

w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 20 września 2013 – św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapł., Pawła Chong Hasang i 

Towarzyszy        Łk 8,1-3 
   630   Za † męŜa i ojca Mariana z okazji urodzin, za †† rodziców z obu stron, braci Józefa i Jana, 

bratową Annę i szwagierkę Krystynę 
   900   Za †† matkę Marię w rocznicę śmierci, ojca Wojciecha, braci Ferdynanda, Józefa, Stanisława, 

teścia Jana, ciotkę ElŜbietę oraz za wszystkich †† z rodziny 
 1800 1. Za †† Ŝonę Natalię, rodziców Gertrudę i Ryszarda Warkocz, †† z rodzin Warkocz, Muchewicz 

i Mertuszka 
   2. Za † męŜa Józefa RóŜa i rodziców z obu stron 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taize  
Sobota – 21 września 2013 – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty   Mt 9,9-13 
   630   Za †† rodziców Annę i Henryka, ciocię ElŜbietę, dziadków z obu stron i pokrewieństwo 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława w rocznicę urodzin 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji 

Stanisława w 60. rocznicę urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej ro-
dziny 

   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Danuty i Kazimierza z 
okazji 40. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny i przy-
jaciół 

   3. Za † Lilianę Fliszkiewicz (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 7) 
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XXV Niedziela zwykła – 22 września 2013  Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Łk 16,1-13 
Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i MałŜeństw – odnowienie sakramentu małŜeństwa 

   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† Bronisławę i Leona WąŜ w 10. rocznicę śmierci  
 1030  1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Szołtysa w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców i ro-

dzeństwo 
   2. Za † Ŝonę Julię Simek, jej †† rodziców i krewnych 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji ElŜbiety i Leona z okazji 60. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za †† męŜa Stanisława, syna Andrzeja Pielczyk oraz za †† z rodziny Szwed i Pielczyk 
W tym tygodniu modlimy się: za wstawiennictwem św. Stanisława w intencji młodzieŜy a takŜe nauczy-
cieli, wychowawców 
 

• W dniu dzisiejszym dziękujemy za pracę rolników i działkowiczów i za wszystkie plony ziemi. Chce-
my teŜ modlić się o pokój na świecie i sprawiedliwy podział dóbr. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski o pokój na świecie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• Dziś takŜe w kaplicy pod kościołem spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do spowie-
dzi i Komunii Świętej. Tych z rodziców, którzy nie byli na spotkaniu w środę prosimy o obecność. 

• W tym tygodniu pierwsze spotkanie w salkach w domu katechetycznym będą miały dzieci przy-
gotowujące się do spowiedzi i Komunii. Do wyboru jest jedno ze spotkań: we wtorek o 1530, wtorek 
o 1630, w piątek o 1530 oraz piątek o 1630. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o 1600 spotkanie Klubu Seniora (wyświetlany będzie film o Psince) o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. W tym tygodniu pierwsze spotka-

nie formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich.  
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie – modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900. O 2000 spo-

tkanie grupy brewiarzowej. 
• Kandydatów do bierzmowania (gimnazjalistów z wszystkich klas) prosimy o odbiór deklaracji, o 

czytelne ich wypełnienie ich i przyniesienie w czasie Mszy Świętych w niedziele za tydzień. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci w piątek o 1630, kandydaci o 1600. 
• W przyszłą niedzielę pielgrzymka rodzin i małŜeństw do Częstochowy. Wyjazd o godz. 630. Są 

jeszcze wolne miejsca. PoniewaŜ tego dnia na Jasnej Górze odnawiają przyrzeczenia małŜeńskie, dla-
tego chcemy dać okazję równieŜ naszym parafianom do odnowienia tego sakramentu (na Mszach 
Świętych o 900, 1030 i 1200). 

• Za tydzień gościć będziemy Ojców Oblatów, którzy będą rozprowadzali kalendarze misyjne. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę kościołów w diecezji oraz jako jałmuŜna postna. Dziś 

takŜe przed kościołem zbiórka na cele remontowe. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Amalia Haas, lat 93, zam. na ul. Dworskiej 46 
� Zofia Chylewska, lat 71, zam. na ul. Szczęśliwej 39 
� Stefania Pankiewicz, lat 79, zam. Nowa Cerekwia 
� Roman Stasiak, lat 78, zam. na ul. Eichendorffa 22 
� Adam Chudziński, lat 75, zam. na ul. Szczęśliwej 39 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Adopcja Serca  
Miała tu powstać refleksja o Dniach MłodzieŜy. MoŜe kiedy indziej... Dziś dziękujemy za chleb co-
dzienny. Modlimy się o pokój oraz za podejmujących trud wychowania. Ostatecznie, Ŝe będzie o 
Adopcji Serca, przewaŜyła myśl, Ŝe kolejny rok akademicki rozpoczniemy... bez kleryków pochodzą-
cych z naszej parafii. Pozostaje oczywiście modlitwa o powołania, a moŜe i coś jeszcze? 
 

Skoro „nie mamy swoich”, o których powinni-
śmy się troszczyć, to moŜe zaadoptować kogoś na 
odległość? Na taki pomysł wpadli ludzie, którym na 
sercu leŜy sprawa misji. MoŜliwa jest w dwóch 
wersjach: dla konkretnego dziecka, aby mogło za 
jedyne 150 zł. uczyć się przez cały rok, lub dla 
kleryka, którego utrzymanie jest nieco droŜsze. 
Szczegóły pokazuje S. Teresa, Pallotynka. Oto 
fragment Jej listu: „Dzieci nasze uczęszczają do 3 
przedszkoli, 8 szkół podstawowych i do liceum na 
trzech misjach odległych od siebie od 300 do 600 
kilometrów. Jedna misja jest w wielkim mieście 
Bafoussam, pozostałe dwie w buszu w Doume i 
Nkol-Avolo. 

Dzieci nie tylko, zdobywają wiedzę, ale teŜ ma-
ją większą szansę skorzystania z pomocy lekarskiej, 
są doŜywiane – szczególnie przedszkolaki, uczęsz-
czają na lekcje religii i przystępują do Sakramentów 
Świętych. Dzieci z rodzin pogańskich mają większą 
moŜliwość poznania Boga, a przy okazji taką szan-
sę mają takŜe ich rodzice. 

Bardzo często misjonarze muszą włoŜyć duŜo 
wysiłku, aby przekonać rodziców czy opiekunów 
do posłania dzieci do szkoły, szczególnie tych, 
którzy juŜ mogą pomagać w polu czy w domu. 
Dlatego przyjmują maluchów do przedszkoli jak 
najwcześniej, aby wykrzesać z nich to, co mają 
najpiękniejszego i przystosowywać do lepszego 
Ŝycia. Dzieci uzdolnione posyłane są przez misjona-
rzy do bardziej prestiŜowych szkół średnich, są one 
drogie, ale z pomocą Rodziców Adopcyjnych z 
Europy da się wszystko załatwić”. 

ADOPCJA NA ODLEGLOŚĆ to bardzo prosty 
gest ludzkiej solidarności między osobą bądź rodzi-
ną adoptującą dziecko na dystans, nie ma Ŝadnych 

powiązań prawnych, a dziecko adoptowane nie 
wyjeŜdŜa ze swego kraju, w którym Ŝyje. Nadal 
przebywa w swoim kraju, jeśli jest to moŜliwe, w 
swojej rodzinie lub wśród swoich krewnych. Jednak 
pomoc rodziców adoptujących lub inaczej opieku-
nów, moŜe wpłynąć decydująco na tworzeniu lep-
szej przyszłości dziecka. Celem takiej pomocy 
dzieciom z Kamerunu, jest przede wszystkim umoŜ-
liwienie wykształcenia, które najczęściej jest od-
płatne. Wpłacając określoną sumę na dane dziec-
ko 150 zł na rok , pomagamy mu ukończyć szkołę 
podstawową i kontynuować naukę w szkole śred-
niej. Jeśli sytuacja finansowa osób adoptujących 
pozwala na przekazanie większej sumy (dodatkowo 
bądź okresowo np. z okazji świąt, imieniny, urodzi-
ny itp.) niŜ ustalona minimalna składka, pieniądze 
te będą zawsze wykorzystane dla danego dziecka w 
zaleŜności od sytuacji potrzeb dziecka. 

Zazwyczaj między dzieckiem a osobami adop-
tującymi, wytwarza się więź emocjonalna, nie tylko 
ekonomiczna. Biorąc to pod uwagę, moŜna kore-
spondować z dzieckiem na wskazany adres, który 
kaŜda rodzina otrzymuje ode S. Teresy. Do adopcji 
serca, wybierane są dzieci z rodzin wielodzietnych i 
bardzo biednych, sieroty, bądź nie mające któregoś 
z rodziców. Gdyby sytuacja finansowa osoby adop-
tującej nie pozwalała na dalsze towarzyszenie 
dziecku, wystarczy o tym fakcie powiadomić Sio-
strę. W takiej sytuacji, szuka się dziecku nowych 
opiekunów.  

MoŜe nam się w społeczeństwie „nie przele-
wa”, ale zawsze takie osoby pomagały najbardziej. 
Mamy zatem chwilę do namysłu. Szczegóły nieba-
wem w ogłoszeniach.   xA 

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; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
Niedziela po 2030 

dziś o Szlachetnej Paczce 
DMRaciborz@gmail.com 

facebook.com/NaZawszeMlodzi 


