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XV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (13,1-9)
„Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet
zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, Ŝe wszedł do łodzi i
usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach
tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna
padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na
miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo
gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i
uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne
w końcu padły na ziemię Ŝyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”.
To nauczanie Jezusa stało się okazją do rozmowy Jezusa ze swoimi uczniami. Dlaczego do
jednych osób Jezus mówi wprost, a do drugich w
przypowieściach? Rozmowa kończy się błogosławieństwem: szczęśliwe oczy wasze, Ŝe widzą, i uszy
wasze, Ŝe słyszą.
Aby wśród uczniów nie było takich, którzy nie
rozumieją tego nauczania, Jezus dodaje wyjaśnienie
przypowieści. Czytamy je dziś w dłuŜszej wersji
Ewangelii: „Wy zatem posłuchajcie przypowieści o
siewcy. Do kaŜdego, kto słucha słowa o królestwie,
a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co
zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto
słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały.
Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu
słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa
zagłuszają słowo, tak Ŝe zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię Ŝyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On teŜ wydaje
plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny,
inny trzydziestokrotny”.
Spróbujmy zatem dziś stanąć gdzieś w tłumie,
który słucha Jezusa. A moŜe bardziej odnajdujemy

się w gronie Jego uczniów, którzy jeśli czegoś nie
rozumieją do końca, to gotowi są zapytać? Zapewne, gdy przeŜywamy wakacyjny czas, w którym
cała przyroda dojrzewa, wydaje plony i owoce,
łatwiej jest wyobrazić sobie znaczenie Jezusowych
porównań. To skłania do pytania się o „jakość
gleby naszego serca”? Być moŜe trudno jest nam
określić w procentach naszą zdolność do wydawania owoców w naszym Ŝyciu. Z resztą, nie tutaj –
nie w matematyce tkwi sedno sprawy. Zapewne jest
lepiej owocować stokrotnie niŜ trzydziestokrotnie.
Ale Jezus nie ocenia naszego Ŝycia w świetle procentów i zysku. Ten, kto „słucha słowa i rozumie
je” wydaje owoce – róŜne owoce, kaŜdy tak jak
potrafi. WaŜne jest, aby nie pozostać bezowocnym.
Tak więc zamiast się pytać o wyraŜoną liczbami
zdolność do pomnaŜania owoców (co i tak pozostanie dla nas trudne lub niemoŜliwe), warto się
pytać:
- o zdolność do rozumienia BoŜego Słowa?
- o naszą stałość, zwłaszcza wobec trudności?
- o wielkość naszych codziennych trosk i czy
nas nie przygniatają zanadto?
śyczmy sobie szczęścia. Szczęścia nie z tego,
Ŝe pomnaŜamy dobra, ale szczęścia z tego, Ŝe nasze
oczy widzą, a nasze uszy słyszą...
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Poniedziałek – 14 lipca 2014
Mt 10,34-11,1
630
W intencji rodziny Starzyńskich oraz Niestrój o BoŜe błogosławieństwo
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Józefa w 100. rocznicę urodzin oraz za †† matkę Annę i
brata Wolfganga
Wtorek – 15 lipca 2014 – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
Mt 11,20-24
630
Za † mamę i babcię Władysławę Krupiczowicz
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 9. rocznicę
śmierci (od RóŜ RóŜańcowych), za † męŜa Adolfa Sekułę w dniu jego urodzin, †† rodziców,
braci Ryszarda i Jerzego Sekuła i za †† rodziców Bajer, za † męŜa Pawła Czecha w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron: Czech i Zuber, za † Ŝonę, mamę i babcię Annę Kaniuch
w dniu urodzin, za †† rodziców Jana i Marię Bigus, †† z rodziny Komorowskich oraz DoleŜych, za † Wandę Karaczyn i za †† z rodziny Karaczyn, Rębisz, Zacharko i Węgrzyn, za †
męŜa Jana, †† rodziców z obu stron, za † Katarzynę Niestrój oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (od rodziny Müller), do Miłosierdzia BoŜego za † Krystiana Drabika (w 30. dzień) oraz za
†† z rodziny Drabik i Haufe i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Przemysława Karpowicza (w
30. dzień), za †† rodziców Gertrudę i Józefa Czekalla, męŜa Manfreda, szwagierkę Teresę,
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† Janinę, Krystynę, rodziców, teściów i
wszystkich †† z obu stron, za † Tomasza Klimasa (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a),
za †† rodziców Józefa i Annę Beracz, Józefa i Adelę Kurpińskich oraz rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron, za †† Joannę i Urbana Grzonka, za †† męŜa Jerzego Gonsiora, siostrę,
trzech braci, rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 16 lipca 2014 – NMP z Góry Karmel
Mt 11,25-27
630
Za † matkę Annę Kampkę w 5. rocznicę śmierci oraz † ojca Alberta i wszystkich †† z rodziny
1800
Za † męŜa Józefa Czebotar w 24. rocznicę śmierci oraz ††rodziców z obu stron
Czwartek – 17 lipca 2014
Mt 11,28-30
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 1. rocznicy ślubu Aleksandry i Wiesława, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800
Za †† dziadków Józefę i Jana Tarnawskich oraz Pelagię i Józefa Paszkowskich
Piątek – 18 lipca 2014
Mt 12,1-8
630
W dniu 90. urodzin mamy Zofii o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Do BoŜej Opatrzności za Ŝyjącą rodzinę Jakuć z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
1800
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Sobota – 19 lipca 2014
Mt 12,14-21
630
Za † Ŝonę Urszulę Frost w 2. rocznicę śmierci, oraz jej † brata Gerharda, rodziców z obu stron
oraz pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Z okazji 35. rocznicy ślubu Balbiny i Józefa Stolarskich z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
XVI Niedziela zwykła – 20 lipca 2014
Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
700
Za † matkę Jadwigę w rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty i Mariana z okazji 15. rocznicy ślubu oraz urodzin
Danuty i jej córki Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
W intencji Stefanii Micherdy z okazji 75. rocznicy urodzin, dziękczynna z prośbą o BoŜe bło1030
gosławieństwo
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli z okazji 65. rocznicy urodzin 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 † ojca Józefa Szurka w 9. rocznicę śmierci, †† mamę Bronisławę, brata Romana i dziadków
z obu stron

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
W tym tygodniu modlimy się: o sprzyjająca pogodę i błogosławieństwo dla pracy rolników
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Dzisiaj w naszej parafii gościmy ks. Michała Kaczówkę z par. WNMP. Po Mszach Świętych będzie
udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
Przypominamy o wakacyjnym porządku (Msza Święta poranna o 630; kancelaria poranna do 800).
Przypominamy, Ŝe w dniach od 21 do 26 lipca na G. św. Anny odbędzie się Święto MłodzieŜy; 27
lipca odpust na G. św. Anny. Planujemy tradycyjny wyjazd na te uroczystość. Zapisy w kancelarii
lub zakrystii.
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 18 sierpnia. MoŜna juŜ zapisywać się do grupy niebieskiej.
W gazetce drukujemy ankietę związaną z moŜliwością powołania katolickiej szkoły przy parafii św.
Mikołaja. Zachęcamy do zainteresowania się tą krótką ankietą. Odpowiedzi moŜna przekazać w ciągu
tygodnia lub w przyszłą niedzielę.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień przed kościołem dodatkowa zbiórka na dalsze remonty na chórze i przy organach.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Julia Cywińska, lat 13, zam. na ul. Kossaka 23
 Maria Borowiec, lat 56, zam. na ul. Waryńskiego 22
 Ryszard Gorlach, lat 80, zam. na ul. Lipowej 21
 Jerzy Hajdas, lat 78, zam. na ul. Łąkowej 4a
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Tę część moŜna odciąć i przekazać w najbliŜszym tygodniu lub w przyszłą niedzielę__________________
Szanowni Państwo!
Istnieje moŜliwość uruchomienia szkoły katolickiej w budynku przy Parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Zapraszamy do udziału w ankiecie w celu poznania zapotrzebowania społecznego na taka inicjatywę. Opinia Państwa będzie dla ans istotna do podjęcia dalszych działań.
Uprzejmie prosimy o postawienie znaku „x” przy wybranej odpowiedzi.
1.

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana otwarciem Gimnazjum katolickiego w Raciborzu?
TAK

2.

□

NIE

□

Czy jest Pan/Pani rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku szkolnym?

TAK

□

NIE

□

Dziękujemy za poświecony czas i odpowiedź.
Dziekan Dekanatu Racibórz
ks. proboszcz Adrian Bombelek
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ZatrwaŜają nas informacje o ilości kierowców przyłapanych za kierownicą a będących pod wpływem
alkoholu. MnoŜą się teŜ akcje uświadamiające jak w takich sytuacjach się zachować. Oczywiste jest, Ŝe
apele nie są skierowane do osób, które juŜ są pod wpływem alkoholu, bo trudno oczekiwać od nich rozsądnej oceny sytuacji. Wiele zaleŜy od otoczenia. Oto jak Poznań ocenia swoje działania.
Organizatorem przedsięwzięć jest Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału w szkoleniu z udziałem ekspertów zaproszeni zostali pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele
gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne za
profilaktykę w gminach.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe efekty prowadzonych w całej Polsce
działań informacyjno-edukacyjnych pod hasłem
„Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Jak podkreślił
dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka,
kampania medialna nt. umiejętnego reagowania na
widok osoby chcącej prowadzić auto po alkoholu
odniosła skutek. Zarówno w czasie długiego, majowego weekendu, jak i w wolne dni przypadające

przy okazji święta BoŜego Ciała policja odnotowała
spadek liczby zatrzymanych osób, które kierowały
po alkoholu.
Przedstawiciel wielkopolskiej policji, przyznał,
Ŝe wiele osób widząc kogoś, kto chce kierować
samochodem po alkoholu, nie interweniuje samodzielnie, ale teŜ nie dzwoni w tej sprawie na policję
uwaŜając, Ŝe to donosicielstwo. - Nie bójmy się
interweniować, gdy widzimy szansę na udaremnienie kierowania pod wpływem alkoholi i nie bójmy
się dzwonić na policję - zaapelował. Ze statystyk
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wynika, Ŝe w pierwszym półroczu 2014 roku w regionie
zatrzymano 7,2 tys. pijanych kierowców. Rok
wcześniej było ich 8,9 tys. Kierowcy mogli uświadomić sobie skutki siadania za kierownicą po alkoholu dzięki intensyfikacji kampanii medialnej poświęconej temu problemowi, ale
mogli teŜ zauwaŜyć większą liczbę
funkcjonariuszy na drogach.

„Adoracja, brewiarz, charyzmat, diakon, ekskomunika” i...
setki innych haseł - wszystkie w "Alfabecie naszej wiary".
Emisja w Radiu Doxa od poniedziałku do piątku o 11:15. Zapraszamy i zachęcamy do słuchania Radia Doxa równieŜ w
Internecie: www.doxa.fm

Niedziela po 2100
dziś o muzyce i wakacjach
DMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi

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.: 730 – 800;
w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

