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XVI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (13-24-43) 
 

„Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał 
dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego 
nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 
A gdy zboŜe wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś 
dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?»  
odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, Ŝebyśmy poszli i 
zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwól-
cie obojgu róść aŜ do Ŝniwa; a w czasie Ŝniwa powiem Ŝeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiąŜcie go 
w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”. 

Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś 
wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od 
innych jarzyn i staje się drzewem, tak Ŝe ptaki przylatują z powietrza i gnieŜdŜą się na jego gałęziach”. 
Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta 
wzięła i włoŜyła w trzy miary mąki, aŜ się wszystko zakwasiło”. 

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się 
spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od załoŜenia świata”. 

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij 
nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: 

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie 
królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; Ŝniwem jest 
koniec świata, a Ŝeńcami są aniołowie...” 
 

Pytanie o chwast, pytanie o zło, które jest cią-
gle odkrywane wśród dobra... CzyŜ te pytania nie 
dręczą ludzi róŜnych epok i kultur świata!? To 
waŜne pytania. Wobec odkrywanego ciągle wokół 
nas zła, musi się pojawić pytanie o jego pochodze-
nie. W przeciwnym wypadku szybko dojdziemy do 
absurdu, albo podwaŜenia dobroci wszechmocnego 
Boga. CzyŜ nie słyszeliśmy pozornie logicznego 
wnioskowania w stylu: jeśli Bóg jest wszechmoc-
ny, a ponadto dobry, to skąd tyle chorób, cierpienia 
i zła na świecie?  Gdzie tkwi sprzeczność? W do-
broci Boga? W Jego wszechmocy? Nie. Błąd tkwi 
w nieuwzględnieniu innych czynników, a dokład-

niej w ewangelicznym „nieprzyjacielu”, który real-
nie działa na tym świecie. To skutki jego działania. 
Stąd chwast wśród dobra posianego przez Boga. To 
juŜ dla ans tajemnica dlaczego Bóg chce czekać aŜ 
do końca, aŜ do czasu sądu, aby ostatecznie roz-
prawić się z chwastem. 

Skoro Bóg jest gotów czekać, to i my musi-
my... Dla nas jednak waŜne jest to, o czym przeko-
nują nas kolejne, krótkie przypowieści. Królestwo 
BoŜe rośnie w sposób ukryty, ale pewny tak, jak 
wzrasta ziarno gorczycy, jak przenika wszystko 
zaczyn włoŜony do mąki. Tego musimy być pew-
ni... w pozostałych kwestiach cierpliwi. 
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Poniedziałek – 21 lipca 2014        Mt 12,38-42 
   630   Za † Władysławę Zieniewicz w 1. rocznicę śmierci i jej † męŜa Aleksandra oraz †† ich syna 

Michała i córkę Reginę 
 1800   Za †† ElŜbietę Koczy w 6. rocznicę śmierci oraz rodziców z obu stron i brata Rudolfa 
Wtorek – 22 lipca 2014 – św. Marii Magdaleny     J 20,1.11-18 
   630   Za †† męŜa Stefana, teściów, szwagierkę Julię i wszystkich †† z rodziny 
 1800   Do Serca Pana Jezusa o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla wnuczki 

Karoliny w 18. rocznicę urodzin 
Środa – 23 lipca 2014 – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy   J 15,1-8 
   630   Za † Gertrudę Skroch 
 1800   W intencji ks. Ireneusza o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej z okazji urodzin (od 

Rycerstwa Niepokalanej) 
Czwartek – 24 lipca 2014 – św. Kingi, dziewicy     Mt 13,10-17 
   630   Dziękczynna o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w intencji Jadwigi i Krzysztofa z okazji ko-

lejnej rocznicy ślubu 
 1800   Za † Krystynę Wolną w dniu imienin (od koleŜanek) 
Piątek – 25 lipca 2014 – św. Jakuba, Apostoła     Mt 20,20-28 
   630   Za †† siostrę Annę Frykowską, jej męŜów Kazimierza i Józefa, siostrę Eugenię i rodziców 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji RóŜy z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
Sobota – 26 lipca 2014 – św. Anny, matki NMP     Mt 13,16-17 
   630   Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji 

Ady z okazji 18. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, wiarę dla Ady i całej ro-
dziny 

 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za †† rodziców Adelajdę i Romana Duda, Gertrudę i Wernera Badura i 

pokrewieństwo z obu stron 
XVII Niedziela zwykła  – 27 lipca 2014   1 Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52 
   700   Za † babcię Annę z okazji imienin i za †† rodziców Eugenię i Antoniego 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † Bronisława Rudyszyna w 1. rocznicę śmierci 
 1030 1. W intencji rocznych dzieci: Kamila Tokar , Alicja Pikuła, Zofia Rychlik  
   2. W intencji córki BoŜeny z okazji 20. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie, światło Ducha Świętego na czas studiów i w całym 
dalszym Ŝyciu 

 1200   Za †† rodziców Andrzeja i Annę Korus 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Nikodema i Annę Bobryk, syna Andrzeja Grabow-

skiego, teściów Eryka i Agnieszkę Grabowskich, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące 

Poniedziałek – 28 lipca 2014        Mt 13,31-35 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji urodzin z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie w rodzinie 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Augustyna Karch, †† teściów, męŜa Romana 

Zdrzałek oraz †† z obu stron 
Wtorek – 29 lipca 2014 – św. Marty      Łk 10,38-42 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Laury Kiersz, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1800   W intencji Doroty i Stanisława w 25. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
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Środa – 30 lipca 2014         Mt 13,44-46 
   630   Za † Ŝonę Ritę KrziŜok w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo KrziŜok i Jakubiec 
 1800   Za † ojca Stefana w 1. rocznicę śmierci, †† dziadków Wincentego i Konstancję, Karola i Fran-

ciszkę i †† pokrewieństwo 
Czwartek – 31 lipca 2014 – św. Ignacego z Loyoli, kapłana    Mt 13,47-53 
   630   W intencji Zofii z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia i w całej rodzinie 
 1800   Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Jerzego w 10. rocznicę śmierci o radość Ŝycia 

wiecznego i †† z całej rodziny, za † Zygfryda Madzię w 3. rocznicę śmierci oraz za †† z ro-
dziny, za † Piotra Raczka w rocznicę urodzin, za † Gotfryda Andrukiewicza w 1. rocznicę 
śmierci i za †† z rodziny Bonderowicz, za † Joannę w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 
stron, brata i siostrę, za † Annę Jaszczyk (od rodziny Adamczyków), za † mamę Wiktorię, †† 
wujków Jana i Andrzeja, ciocię Czesławę, dziadków z obu stron, za †† męŜa Konrada w 11. 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące, za † Toma-
sza Klimasa (w 30. dzień), za † Wandę Mandycz, †† z rodziny, za †† Ruth i Tadeusza Mi-
zioch, rodziców, † Franciszka, rodziców Piegza, †† Anzelma Kalusa, rodziców, pokrewień-
stwo, †† rodziców Annę i Józefa Horczyk, †† z rodziny Horczyk, Wodzka, Kostka, Niestrój, 
Zajączkowskich, Urbas, Jagłła, Tomaszek i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Dorotę Lesiuk 
w 1. rocznicę śmierci, za † Ryszarda Sekułę w 10. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Win-
centego, teścia Edwarda i pokrewieństwo 

I Piątek miesiąca – 1 sierpnia 2014 – św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i doktora K-ła       Mt 13,54-58 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Marię Owerczuk w 4. rocznicę śmierci oraz †† teściów 

Marię i Józefa Kwiatkowskich i wszystkich †† z rodziny Sawickich 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 2 sierpnia 2014       Mt 14,1-12 
   630   Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w intencji Henryka z okazji 60. urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej ro-
dziny 

XVIII Niedziela zwykła  – 3 sierpnia 2014   Iz 55,1-3; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21 
   700    Za † ojca Eustachiusza, jego rodziców i †† z rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Miłosierdzia BoŜego za † Ewę RóŜycką  
 1030    Za † ojca Jerzego Pietrzykowskiego w 6 rocznicę śmierci i za † mamę Urszulę oraz w intencji 

Ŝyjącej rodziny o BoŜe błogosławieństwo 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Lena Julia Mroczka, Milena 

Aleksandra Szymańska, Filip Gabriel Gałąska, Zuzanna Karolina Pakuła, Nikola Anna Fa-
ryna, Jan Tomasz śołubak 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Ulańską w 3. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i pokrewieństwo 

z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o sprzyjającą pogodę, błogosławieństwo dla pracy rolników i obfite plony. 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• Od jutra na Górze św. Anny Święto MłodzieŜy. Zachęcamy do uczestnictwa. Szczegóły na plakacie. 
• We wtorek w klasztorze Annuntiata o 1800 Msza Święta w intencji Ojczyzny. 
• W tym tygodniu w środę święto św. Brygidy, patronki Europy; w piątek święto św. Jakuba Apostoła; 

w sobotę św. Anny, głównej patronki naszej diecezji. 
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• W przyszłą niedzielę na G. św. Anny uroczystości odpustowe. Planujemy wyjazd na G. św. Anny, 

nie mniej wobec niewielkiego zainteresowani nie jest pewne czy wyjazd dojdzie do skutku. MoŜli-
wość zapisów do wtorku. Od środy podamy informacje dotyczące wyjazdu. 

• Przypominamy o zapisach na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. 
• Odwiedziny chorych w okresie wakacyjnym odbędą się w następującym porządku: w sobotę 26 lipca 

chorzy od ks. Mariusza (Waryńskiego, Łąkowa,  Opawska, Ocicka) oraz od ks. Ireneusza (Katowic-
ka); w kolejną sobotę 2 sierpnia chorzy od ks. Adama (Słowackiego, Chełmońskiego) oraz od ks. 
Piotra (Polna, Pomnikowa, Gwiaździsta, Słoneczna, Społeczna). Prosimy o poinformowanie chorych. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem dodat-

kowa zbiórka na remont chóru i organów. Odnośnie remontu informujemy, Ŝe zakończył się remont 
posadzki chóru (niespełna 90 m2), przygotowano nowe podświetlenie organów. W trakcie projektu jest 
wzmocnienie nagłośnienia na chórze. W najbliŜszych dniach rozpocznie się odnowienie prospektu i 
montaŜ organów. 

• Za tydzień w naszej parafii gościć będziemy ks. Mariusza Sobka, który jest odpowiedzialny za dom 
rekolekcyjny w Miedonii. Będzie moŜliwość wsparcia działalności tego domu i koniecznych tam prac 
remontowych. W naszej diecezji kaŜda parafia ma tzw. patronat zazwyczaj nad nowobudującym się 
kościołem. W przypadku parafii Raciborza ten patronat od wielu lat dotyczy diecezjalnego ośrodka re-
kolekcyjnego. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 
• W kolejnym tygodniu (od 27 lipca) przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca, naboŜeństwo do NSPJ 

oraz Adoracja w pierwszą sobotę. W tym czasie takŜe okazja do spowiedzi. 
• Zachęcamy do podjęcia abstynencji w miesiącu sierpniu. 
 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Marta Gawlikowska, lat 88, zam. na ul. Grunwaldzkiej 3 
� Stanisław Grochowski, lat 69, zam. na ul. Matejki 4 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
APEL KOLEJARZY PKP  
W liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, w Dniu Bezpiecznego Kierowcy, przypominamy:  
przejazd kolejowo-drogowy jest takim samym skrzyŜowaniem, jak skrzyŜowanie drogowe, a nieprzestrze-
ganie przepisów moŜe doprowadzić do utraty Ŝycia i zdrowia. W zderzeniu z rozpędzonym pociągiem 
człowiek nie ma Ŝadnych szans. Przypominamy: nie wjeŜdŜaj pod opadające rogatki, nie omijaj ich, 
nie ignoruj znaku STOP i czerwonych świateł.  
Jeśli zatrzymasz się i sprawdzisz, czy droga jest bezpieczna, dojedziesz szczęśliwie do celu.  
Kolejarze z PKP 
 

„Serce dla misji” 
niedziela 20 lipca od 18.3o 
 
Gościem najbliŜszego programu będzie  
ks. Przemysław Skupień, który we wrześniu 
wyjeŜdŜa na misje do Boliwii. Ks. Przemy-
sław opowie o swojej nowej parafii w Ame-
ryce Południowej oraz o tym, czego musiał 
się nauczyć podczas intensywnych przygoto- 
wań do wyjazdu. 

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. 
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


