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XXVII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (21,33-43)
„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który
załoŜył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował
wieŜę, w końcu oddał ją w dzierŜawę rolnikom i wyjechał. Gdy
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali
plon jemu naleŜny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili,
drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi,
więcej niŜ za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak
sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic;
chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy
więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci,
a winnicę odda w dzierŜawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze.
Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się
głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo BoŜe
będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.”

W

ydaje się, Ŝe Pan tą swoją przypowieścią
taktycznie i wychowawczo strzela na postrach. Wypowiada ją jako wyrzut pod adresem
starotestamentowego Ludu BoŜego, ale w taki
sposób, by nią pouczyć i przestrzec takŜe swój lud
wybrany Nowego Przymierza.
A przedstawia w niej swoje dwa na pierwszy rzut oka przeciwstawne przymioty. Swoje niezmierzone miłosierdzie, które potrafi cierpliwie
czekać na spełnienie naszych powinności względem Niego... i tak samo nieskończoną sprawiedliwość, która bez jakiegokolwiek złagodzenia odnosi
się do wszystkich, których nie nakłoni do miłości i
posłuszeństwa Jego litościwa dobroć.
Bóg stworzył nas najpierw jako ludzi,
potem zaś jako chrześcijan; tym samym uczynił nas
zarządcami winnicy, którą w pierwszym rzędzie
jest nasza własna dusza oraz dusze wszystkich nam

powierzonych. Czy postępujemy mądrzej, niŜ ci z
przypowieści? Aby otrzymać od nas we właściwym
czasie swoje plony, Pan posyła nam napomnienia
jedno za drugim: poprzez natchnienia, wydarzenia,
spotkania z pewnymi ludźmi. Swojego Syna posyła
nam w postaci Jego Słowa. Czy moŜemy powiedzieć, Ŝe jeszcze nigdy nie zagłuszyliśmy, nie zabiliśmy w sobie objawionego słowa, oznajmiającego
nam wolę Ojca? Jeśli takie sceny mają miejsce w
naszej winnicy: Uwaga...! BoŜa sprawiedliwość
dochodzi do głosu zawsze tam, gdzie nie zostało
wykorzystane BoŜe miłosierdzie...
To, o czym słyszeliśmy, jest takŜe głosem
Syna nakłaniającym nas do ostatecznego oddania
zbiorów z powierzonej nam winnicy. Jak się zachowamy? Nie zagłuszymy i nie wyrzucimy go
znowu?
(A. Faudenom, Usłyszeliśmy słowo Pana)
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Poniedziałek – 6 października 2014
Łk 10,25-37
630
Za †† rodziców Michała i Reginę, braci i wszystkich †† z rodziny
700
Za †† rodziców Bronisławę i Mieczysława Pasternak, brata Stanisława oraz za †† z obu stron
1800 1. Za † Stanisława Płaczka, †† rodziców Joannę i Augustyna, siostrę zakonną Aldonę Płaczek i za
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† Ŝonę Marię, syna Piotra Zuber, pokrewieństwo z rodzin Zuber i Matuszek
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek –7 października 2014 – NMP RóŜańcowej
Łk 10,38-42
630
Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowski, brata Leona, Zygfryda, Gertrudę, Helmuta i
dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Za † Antoniego Solich
Za †† rodziców Janinę i Jana Pustelak oraz †† z rodziny Pustelak i Dańczuk
900
1800 1. Za † mamę Reginę w dniu urodzin, †† tatę Leona, brata Janka, bratową Dankę, krewnych, †† z
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji Wojciecha w 18. r. urodzin o BoŜe błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe
Środa – 8 października 2014
Łk 11,1-4
630
W intencji mamy Urszuli i Marzeny z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
700
Za † męŜa Franciszka Szulc w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800 1. Do BoŜego Miłosierdzia za † męŜa Mariana Janczy w 2. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Józefa Panek, †† z rodziny Bluszcz, Pieczka, Wojtala, Bogdanowicz i Panekl oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 9 października 2014 – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
Łk 11,5-13
630
Za †† ojca Franciszka, Ŝonę Marię i Magdalenę, siostrę Helenę, †† z całej rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące
700
Do Jezusa Dobrego Pasterza za wstawiennictwem Matki BoŜej Zawierzenia w intencji siostry
RóŜy z okazji urodzin
1630
RóŜaniec dla dzieci
1800 1. Za †† rodziców Augustyna i Otylię, †† Antoniego, ciocię Humilię, Klarę Doboszyńską, Jadwigę Urbasik oraz za †† z pokrewieństwa
2. Za †† męŜa Tadeusza Rzeszowskiego, matkę Marię, teściów oraz z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
3. Do Anioła StróŜa z okazji 4. rocznicy urodzin Jakuba z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe
Piątek – 10 października 2014
Łk 11,15-26
630
Za † mamę Władysławę Gruszka w 2. rocznicę śmierci, †† ojca Maksa, pokrewieństwo i znajomych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, trzech braci, dwie bratowe, siostrę, szwagra, dwóch bratanków, Wiesławę i †† z rodzin śłobickich i Lisiewicz
1800 1. Za † Mariana Bochenka w 9. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† Rudolfa i Gertrudę Starzyńskich, rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taizé
Sobota – 11 października 2014
Łk 11,27-28
630
Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, Jadwigę i Joachima Białdyga oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
700
Za † Marię Bednarczuk w 31. rocznicę śmierci
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
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W sobotni wieczór: 1. W intencji ks. Bogdana Kicingera z okazji urodzin o błogosławieństwo
BoŜe w pracy duszpasterskiej i zdrowie (od RóŜ RóŜańcowych)
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Emila z okazji imienin i 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜą opiekę na dalsze lata Ŝycia
XXVIII Niedziela zwykła – 12 października 2014
Iz 25,6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
NIEDZIELA PAPIESKA
700
Za † męŜa Jana w 6. r. śmierci, †† rodziców z obu stron, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa Czesława Burbana w 8. rocznicę śmierci
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Oleńki, Agnieszki, Joli, Tomka i Mariusza z okazji urodzin z
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w dalszym Ŝyciu
1200 1. W intencji rocznego dziecka Nicoli Kulpa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji nauczycieli, pracowników administracyjnych i uczniów Gimnazjum nr 5, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski
1500
Rejonowe spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
Za † Janinę Tantała w 20. rocznicę śmierci oraz w intencji Jana Tantała w 89. rocznicę urodzin
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Synodu biskupów o rodzinie
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Przez cały miesiąc październik zapraszamy na naboŜeństwa RóŜańcowe:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki po wieczornej Mszy Świętej
- w niedziele, środy, soboty o 1715
- dodatkowo w czwartki (dla dzieci) o 1630
W tym roku realizowany jest projekt „Rodzice modlą się RóŜańcem za dzieci”.
W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1930 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630. Po róŜańcu spotkanie Marianek.
W tym tygodniu odbędą się spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i
Komunii Świętej. Ponadto zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na naboŜeństwo róŜańcowe w przyszłą
niedzielę o 1715. W czasie tego naboŜeństwa będą poświęcone i rozdane róŜańce.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie modlitewne z modlitwą w duchu Taizé w piątek o godz. 1900.
Od tego tygodnia rozpoczną się spotkania w małych grupach dla młodzieŜy gimnazjalnej, która
przygotowuje się do bierzmowania. Terminy spotkań wywieszone są w gablotce pod wieŜą. Przypominamy, Ŝe uczniowie klas I i II mają swoje spotkania raz w miesiącu (plus jedno spotkanie dla
wszystkich o charakterze modlitewnym, tzw. celebracja), natomiast uczniowie klas III mają spotkania
co tydzień, przez kolejne 6 tygodni. Przypominamy takŜe, Ŝe obecność jest obowiązkowa.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. O godz. 1200 Msza Święta w intencji uczniów i
pracowników G5, któremu patronuje św. Jan Paweł II. Po południu zapraszamy na festyn na terenie
szkoły. Będą teŜ do nabycia „kremówki papieskie” w cenie 9 zł za opakowanie – dochód zostanie
przeznaczony na duszpasterstwo młodzieŜy.
RównieŜ w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w naszym kościele odbędzie się rejonowe spotkanie
członków Rycerstwa Niepokalanej, w ramach którego zostanie odprawiona Msza św. i róŜaniec. Następnie uczestników zapraszamy do domu katechetycznego.
RównieŜ 12 października o 1430 w kościele na Ocicach koncert charytatywny na rzecz Hospicjum.
11 października w Winowie odbędzie się Kongres ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Rozpoczęcie o 1430.
Z okazji święta św. Łukasza zapraszamy wszystkich pracowników SłuŜby Zdrowia na róŜaniec i Mszę
św. w ich intencji do klasztoru Annuntiata w czwartek, 16 października na godz. 1800.
18 października w Jełowej za Opolem dzień skupienia z bł. Karoliną. Zainteresowanych, zwłaszcza
młodzieŜ, prosimy o kontakt. Natomiast od 17 do 19 października na G. św. Anny rekolekcje dla
młodzieŜowych liderów Światowych Dni MłodzieŜy.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Joachim Pilny, l. 64, zam. na ul. Miechowskiej 13
 Hildegarda Bezuch, lat 76, zam. na ul. Waryńskiego 20b
 Helena Kaczorowska, l. 82, zam. na ul. Pomnikowej 16
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List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XIV Dnia Papieskiego – 12 października 2014 roku
JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE!
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
drogi nawrócenia” – mówił PapieŜ – „jest pielgrzyPismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia mowaniem do Boga. Dlatego naśladowanie Jego
Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypo- świętości, nie jest niczym innym niŜ przedłuŜaniem
mnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę za- historii miłości, szczególnie względem ubogich, chośpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości rych i potrzebujących” (por. Ecclesia in America, nr
do swojej winnicy…” (Iz 5, 1). RównieŜ Chrystus 30). Fundamentem naszej świętości jest Bóg – jedyny
odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12, 1-9). prawdziwie Święty! On kształtuje nasze serca według
Opowiedziana przez Niego przypowieść dotyczy Serca swego Syna. Jest to droga pokory, prostoty i
narodu wybranego, ale nie tylko. Umiłowaną winnicą ubóstwa, która sprawia, Ŝe jesteśmy wolni i szczęślijest człowiek, który, dzięki pracy nad sobą, przynosi wi. Święci zawsze zadziwiali swoją zwykłością, nordobre owoce lub teŜ zaprzepaszcza otrzymane od malnością i pokorą. Potrafili łączyć to z heroicznością
Boga dary. A Bogu zaleŜy na tym, by człowiek stwo- cnót uznanych przez Kościół.
rzony na jego obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27), niePapieŜ Polak zaznaczał, Ŝe: „świętość jest darem i
ustannie ten obraz i podobieństwo dopełniał swym zadaniem (…) dla świeckich, tak samo jak dla zakonwłasnym wysiłkiem, Ŝyjąc w prawdzie, w wolności, a ników i kapłanów, w sferze prywatnej tak jak w dzianade wszystko w klimacie miłości Boga i braci.
łalności publicznej, w Ŝyciu zarówno jednostek, jak
1. Potrzeba świętości
rodzin i wspólnot” (Orędzie Ojca Świętego Jana
JuŜ za tydzień będziemy przeŜywać XIV Dzień Pa- Pawła II do młodzieŜy całego świata z okazji XIII
pieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!” Światowego Dnia MłodzieŜy, nr 7). Znamienne słowa,
Słowa te zostały zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej, nietracące niczego ze swej aktualności, wypowiedział
gdzie Pan Bóg nawołuje: „Bądźcie więc świętymi, bo Ojciec Święty w 1991 roku w Lubaczowie: „Wiara i
Ja jestem święty!” (Kpł 11, 45). Wezwanie do święto- szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym
ści jest jedną z przewodnich myśli Starego i Nowego sensie, Ŝe nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym
Testamentu oraz fundamentalną troską Kościoła o spotkaniu z Bogiem. (…) Postulat neutralności świakaŜdego z nas. Świat róŜnie podchodzi do świętości. topoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, Ŝe
Jest ona tematem z jednej strony obcym współczesnej państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznamentalności, a z drugiej niezwykle poŜądanym. Nie- nia wszystkich swoich obywateli, niezaleŜnie od tego,
którzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postuczasem odrzucają ją jako niemoŜliwą do osiągnięcia lat, aŜeby do Ŝycia społecznego i państwowego w
lub nawet niepotrzebną. Tymczasem Jan Paweł II Ŝaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest
przekonywał, Ŝe świętość jest głębokim, choć czasem postulatem ateizowania państwa i Ŝycia społecznego i
nieuświadomionym pragnieniem człowieka oraz niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralodpowiedzią na wiele nurtujących nas problemów. nością”. Zdaniem Jana Pawła II świętość nigdy nie
Niewątpliwie dąŜąc do świętości powinniśmy unikać osłabia Ŝycia publicznego, ale je dynamizuje wznowszystkiego co ją wypacza. Nie moŜna ograniczać sząc na wyŜszy poziom. Dojrzała świętość obywateli
świętości jedynie do praktyk poboŜnych. Trudno ją zawsze słuŜyła wielkości Rzeczypospolitej. Ogołacaodnaleźć takŜe w postawie ucieczki przed Ŝyciem, nie człowieka z tych wartości prowadzi do jego deodpowiedzialnością czy światem. Świętość to nie gradacji i jest przyczyną wielu Ŝyciowych tragedii. Ich
tylko troska o piękno własnego człowieczeństwa, ale brak powodował w historii niezwykle bolesne, często
to więź z Bogiem oraz bohaterskie niekiedy otwarcie trwające przez wieki dramaty w skali narodu. Święsię na człowieka. Zamieńmy tę teoretyczną refleksję tość nie rodzi się w próŜni. Rozwój i wzrastanie do
na przykład świętości Jana Pawła II.
świętości domagają się przyjaznego środowiska,
2. Jan Paweł II o świętości
wspólnoty Ŝyjącej ewangelicznymi zasadami, gwaranJak zatem rozumiał świętość Jan Paweł II? Do jakiej tującej
wzajemne
wsparcie.
cdn
świętości wzywa nas dzisiaj? „Świętość stanowi kres
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki oraz 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. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; Caritas – wtorki 1700 – 1800;

