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XXV Niedziela Zwykła 
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 16,1-13)  
 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał 
rządcę, którego oskarŜono przed nim, Ŝe trwoni jego majątek. 
Przywołał go do siebie i rzekł mu: CóŜ to słyszę o tobie? Zdaj sprawę 
z twego zarządu, bo juŜ nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca 
rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, Ŝebrać się 
wstydzę. Wiem, co uczynię, Ŝeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. 
Przywołał więc do siebie kaŜdego z dłuŜników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu 
panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i na-
pisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mó-
wi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, Ŝe roztrop-
nie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niŜ synowie 
światłości. Ja teŜ wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ 
się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej 
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w 
zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w 
zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Ŝaden sługa nie moŜe dwom 
panom słuŜyć. GdyŜ albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, 
a tym wzgardzi. Nie moŜecie słuŜyć Bogu i mamonie.” 
 

„Sam nie weźmie, cudzemu nie da”, mówimy 
o ludziach, którzy sami nie korzystają z tego co 
mają, a nadto innym nie pozwalają mieć do tego 
dostępu. Warto się dzisiaj zastanowić nad tym, na 
ile przypominam takiego człowieka. 

W Ewangelii spotykamy rządcę, który źle wy-
korzystuje powierzone mu stanowisko, w związku 
z czym, ten u którego pracuje chce go zwolnić. W 
chwili zagroŜenia reflektuje się i zaczyna nad sobą 
pracować, co przynosi mu uznanie u swojego pana. 

W powyŜszej postawie dostrzec moŜna kaŜde-
go, który obdarzony konkretnymi zdolnościami nie 
wykorzystuje ich zupełnie, lub wykorzystuje je 
tylko z korzyścią dla siebie, czyli nie tak, jak powi-
nien. Często bywa tak, Ŝe mamy jakieś konkretne 
zadanie do wykonania, które ma przynieść dla 
wielu jakieś korzyści, a patrzymy tylko dla siebie.  

Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce nam zwró-
cić uwagę, na to jak wykorzystujemy nasze dary, 
talenty, charyzmaty w rozwoju duchowym i budo-

waniu wspólnoty. KaŜdy z nas jest takim rządcą, 
który ma do wykonania określone zadanie i waŜne 
jest to, jak się je wykonuje. Czy po to by zyskać 
zbawienie?, czy teŜ po to, by tu na ziemi zaznać 
zwykłej satysfakcji i radości Ŝycia?  

Niejednokrotnie, bywa teŜ tak, Ŝe Ŝyjemy, jak-
byśmy to my byli najwaŜniejsi. Chrystus wzywa 
nas jednak do tego, abyśmy o Nim świadczyli. 
Dlatego warto się zastanowić nad tym jak wyko-
rzystuję te zdolności i talenty. 

Z drugiej strony wskazuje, Ŝe otwarcie na in-
nych pomaga nam budować dobre relacje. Stąd teŜ 
wypływa zaproszenie do tego, by dzielić się z in-
nymi co się posiada. Prośmy zatem Pana Jezusa, 
aby otwierał nasze oczy i serca na potrzeby innych. 

 
Panie Jezu otwórz moje oczy i serce, bym kaŜ-

dego dnia widział w innych Ciebie i umiał w nich 
słuŜyć Tobie. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen  
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Poniedziałek – 23 września 2013 – św. Pio z Pietrelciny, kapłana   Łk 8,16-18 
   630   Za †† rodziców Kowacz i Lizak 
   700   Za † Otylię Solich i jej † męŜa Alfreda oraz †† rodziców z obu stron 
 1800 1. Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Rozalię i Zofię Stutor oraz Mirosława Warze-

chę i pokrewieństwo z obu stron 
   2. Za †† Rudolfa i Gertrudę Starzyńskich, †† z pokrewieństwa i rodziców z obu stron 
   3. W intencji Magdaleny i Marcina Paskuda z okazji 7. rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
Wtorek – 24 września 2013        Łk 8,19-21 
   630   Za † męŜa Kazimierza Sawkę oraz za †† rodziców i całe pokrewieństwo 
   800   W języku niemieckim: Za † męŜa Wilhelma Kocura w 15. rocznicę śmierci, †† teściów Jadwigi 

i Wincentego oraz za †† Marię i Franciszka BoŜek i dusze w czyśćcu cierpiące 
      900    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za †† męŜa Stanisława Uhryna, syna Stanisława, 
zięciów oraz wszystkich †† z rodziny 

 1800 1. Za † męŜa Ryszarda w rocznicę śmierci 
   2. Za † Romana Chęć (od Ŝony, dzieci, wnuków, ojca i całej rodziny) 
Środa – 25 września 2013 – bł. Władysława z Gielniowa, kapłana   Łk 9,1-6 
   630   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Św. Rodziny z podziękowaniem za otrzymane 

łaski w intencji Agnieszki z okazji 40. urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie w rodzinie 

   700   Za †† rodziców Jadwigę i Jana Kolada 
 1800 1. Za †† Jadwigę i Piotra Janosz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 60. rocznicy urodzin 

Henryka, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
Czwartek – 26 września 2013        Łk 9,7-9 
   630   Za † Zofię Grabuńczyk (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22) 
   700   Za † Gabrielę Borowiec oraz jej matkę Mariannę 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę Agnieszkę Lechowicz w 7. rocznicę śmierci, †† 

rodziców Barbarę i Wojciecha, teściów Katarzynę i Wojciecha, wszystkich †† z rodziny i du-
sze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † Erwina Procka w 1. rocznicę śmierci oraz za † Ŝonę Barbarę (od lokatorów z ulicy Pomni-
kowej 10) 

   3. Za † Tadeusza Ciuraszkiewicza (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 79) 
Piątek – 27 września 2013 – św. Wincentego a Paulo, kapłana   Łk 9,18-22 
   630   W dniu 10. urodzin wnuka Noaha o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   900   Za †† rodziców Sylwiusa i Emilię Bulenda, dziadków Teodora i Magdalenę, Jana i Martę, 

pokrewieństwo Bulenda, Adamczyk, Kalus i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich 
   2. Za † syna Mateusza w 6. rocznicę śmierci 
   3. W intencji Iwony o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji oraz o BoŜe błogosławieństwo 
 1900   W par. Matki BoŜej Msza Święta młodzieŜowa w ramach Festiwalu Spotkałem Pana 
Sobota – 28 września 2013 – św. Wacława, męczennika    Łk 9,43-45 
   630   W 30. rocznicę śmierci Marii Bednarczuk 
   700   Za † RóŜę Kwapisz 
 1700   Koncerty w ramach Festiwalu Spotkałem Pana; spotkanie prowadzone przez wolontariat Mło-

dzi dla Kamerunu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie z okazji 20. 
rocznicy ślubu Marioli i Krystiana oraz w intencji syna Łukasza z okazji 18. rocznicy urodzin 

   2. Za † męŜa i ojca Pawła Świętek w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców Jadwigę i Józefa 
   3. Za † Józefa Komstę (od współlokatorów z ul. Słowackiego 50) 
 1900   Ciąg dalszy koncertów 
XXVI Niedziela zwykła – 29 września 2013 Am 6,1.4-7; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31 

Parafialne czytanie Pisma Świętego 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Wandy i Kazimierza z okazji 40. rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę i zdrowie dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900  1. Za †† ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Annę, męŜa Kazimierza, brata Władysława, 

teściów Marię i Józefa 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Bronisława Rudyszyna (od współlokatorów) 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Fabian Beracz, Aleksandra śołyńska, Natalia Kochel, Jan Dut-

kowski, Paulina Folwarczny 
 1200   Dziękczynna w intencji męŜa Zbigniewa z okazji 80. rocznicy urodzin z prośbą o BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie na dalsze lata oraz dla całej rodziny 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † męŜa Zdzisława w rocznicę śmierci, całe †† pokrewieństwo 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji młodzieŜy i muzyków chrześcijańskich 
• Dzisiaj w Częstochowie odbywa się ogólnopolska pielgrzymka małŜeństw i rodzin. W czasie Mszy 

Świętych o 900, 1030 oraz 1200 pragniemy równieŜ dać okazję do odnowienia sakramentu małŜeństwa. 
Niech dzień dzisiejszy będzie okazją do modlitwy o trwałość małŜeństw a takŜe za tych, którzy nie 
chcą zawrzeć sakramentalnego małŜeństwa. 

• Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nie-
szpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ w tym tygodniu zapraszamy na Mszę Świętą w ramach całego dekanatu do par. Matki 

BoŜej w piątek na godz. 1900. Spotkanie to odbędzie się na rozpoczęcie Festiwalu Spotkałem Pana. 
Ciąg dalszy ewangelizacji i koncertów odbędzie się w sobotę w godzinach przedpołudniowych na 
Rynku i w parku Roth, a takŜe przy naszej parafii w sobotę o 1700. Na 1800 młodzieŜ z wolontariatu 
Młodzi dla Kamerunu zapraszają na spotkanie i świadectwa z wyjazdu misyjnego. 

• W ramach projektu „Bota Fé”, czyli „dodaj wiary” (to zawołanie Ojca Świętego ze Światowych 
Dni MłodzieŜy) młodzieŜ zapraszamy na wyjazd do Opola Szczepanowic na wyjazd na naboŜeń-
stwo i Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa. Szczegóły u księŜy. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę 28 września w klasztorze Annuntiata o 1000 Spotkanie Misyjne. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• 30 września przypada wspomnienie św. Hieronima. W związku z tym w przyszłą niedzielę odbędzie 

się wspólne, parafialne czytanie Pisma Świętego. Chętnych do lektury jednego rozdziału prosimy o 
zgłoszenia w zakrystii. 

• Przypominamy, Ŝe we wtorki czynna jest Biblioteka Parafialna. Zapraszamy do korzystania i lektury. 
• W przyszłą niedzielę odbędzie się promocja i sprzedaŜ ksiąŜki „CzwartePrzykazanie.pl”. KsiąŜka jest 

równocześnie cegiełką na rzecz Diecezjalnej Fundacji Ochrony śycia. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za 

ofiary na cele remontowe. Zebrano przed tygodniem kwotę 4770 zł. 
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W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Zuzanna Piwowar, lat 85, zam. na ul. Słonecznej  8 
� Jan Potaczek, lat 71, zam. na ul. Szczęśliwej 3 
� Erwin Paduch, lat 74, zam. na ul. Polnej 23 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
 

 Komunikat Biskupa Opolskiego dotyczący ksiąŜki  
CzwartePrzykazanie.pl 

 
Drodzy Diecezjanie! 
Problemy rodziny i małŜeństwa były zawsze dla Kościoła przed-

miotem szczególnej troski. W nadchodzącym roku duszpasterskim 
2013/14 – po Roku Wiary – chcemy w naszej diecezji, która znalazła 
się w krytycznej sytuacji demograficznej łączyć siły i podjąć wszystkie 
moŜliwe zadania duszpasterskie, aby rodzina lepiej i łatwiej mogła 
wypełniać swoją misję. Pierwszą pomocą w tej pracy jest ksiąŜka 
Czwarte Przykazanie.pl („Czcij ojca swego i matkę swoją”), której 
autorami są znani dziennikarze telewizyjni – Iwona Schymalla i Maciej 
Zdziarski. Panią Iwonę pamiętamy między innymi z relacjonowania 
pielgrzymek błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczy-
zny. KsiąŜka podpowiada, jak układać relacje między pokoleniami i jak 
zapewnić rodzicom dobrą, spokojną starość. Autorzy ksiąŜki przepro-
wadzili kilkanaście rozmów z lekarzami, psychologami i innymi spe-
cjalistami. Eksperci dają wiele praktycznych rad – zalecenia dotyczące 
zdrowego trybu Ŝycia, wskazówki dla rodzin opiekujących się chorymi 
seniorami, a takŜe propozycje prostych rozwiązań, które mogą ułatwić 
ich Ŝycie.  

KsiąŜkę będzie moŜna nabyć w przyszłą niedzielę po kaŜdej Mszy Świętej. Koszt jednego egzempla-
rza wynosi 30 złotych. Dochód ze sprzedaŜy trafi do Diecezjalnej Fundacji Ochrony śycia. Zachęcam 
więc, aby dołoŜyć swoją cegiełkę do wielkiego dzieła Fundacji, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojej 
działalności. 
śyczę wszystkim, którzy sięgną po tę publikację, by zaczerpnęli z niej jak najwięcej BoŜej mądrości, która 
posłuŜy jedności pokoleń i duchowemu dobru naszych rodzin.          Ksiądz Biskup Andrzej Czaja 

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 
dziś o Festiwalu Spotkałem Pana 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 


