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XIII Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Marka (5,21-43) 
 

„Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, 
zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 
Wtedy przyszedł jeden z przełoŜonych synagogi, imieniem Jair. Gdy 
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka 
dogorywa, przyjdź i połóŜ na nią ręce, aby ocalała i Ŝyła. Poszedł więc 
z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A 
pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele prze-
cierpiała od róŜnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. 
Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bo-
wiem: Ŝebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz teŜ ustał jej krwotok i poczuła w 
ciele, Ŝe jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, Ŝe moc wyszła od Niego. 
Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, 
Ŝe tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to 
uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drŜąca, gdyŜ wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim 
i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź 
uzdrowiona ze swej dolegliwości! Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełoŜonego synagogi i do-
nieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł 
przełoŜonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, 
Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełoŜonego synagogi. Wobec zamieszania, 
płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie 
umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka 
oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leŜało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do 
niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, 
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im teŜ z naciskiem, Ŝeby nikt o 
tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.”  
 

ak przyszli do domu przełoŜonego synagogi. 
Wobec zamieszania i głośnego zawodzenia 

Jezus rzekł: Dziecko nie umarło, ale tylko śpi” (Mk 
5,38.39). Jak więc na morzu najpierw skarcił 
uczniów, tak i tutaj uspokoił zamieszanie w umy-
słach obecnych, okazując równocześnie, Ŝe jest dla 
Niego rzeczą łatwą wskrzesić umarłego – co takŜe 
uczynił przy wskrzeszeniu Łazarza mówiąc: „Ła-
zarz, przyjaciel nasz, śpi” (J 11,11) – oraz ucząc 
nas, byśmy się śmierci nie bali, bo śmierć nie jest 
śmiercią, ale tylko przyszłym snem. PoniewaŜ sam 
miał takŜe umrzeć, dlatego na ciałach innych ludzi 

chciał uczniów przygotować, aby się nie bali i 
spokojnie znosili śmierć. Bo po Jego przyjściu 
śmierć stała się naprawdę tylko snem. Ale teraz nie 
wskrzesił twojej córeczki. Wskrzesi ją jednak i to z 
większą chwałą. Tamta bowiem wstawszy z mar-
twych, znowu umarła, ale twoja córeczka, gdy 
zmartwychwstanie, będzie Ŝyć dalej będąc nie-
śmiertelną. Niech więc nikt w przyszłości nie pod-
daje się rozpaczy, niech nikt z Ŝalu nie zawodzi i 
nie obraŜa zwycięstwa Chrystusa. PrzecieŜ On 
zwycięŜył śmierć... Śmierć stała się snem. 

św. Jan Chryzostom (zm. w 407 r.) 

T 
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Poniedziałek – 29 czerwca 2015 – św. Apostołów Piotra i Pawła   Mt 16,13-19 
   630   Za † tatę Józefa Mroczek, † syna Piotra i †† z rodziny 
 1800   W 65. rocznicę urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogo-

sławieństwo i łaskę zdrowia na dalsze lata Ŝycia 
      NaboŜeństwo czerwcowe w intencji Ojca Świętego 
Wtorek – 30 czerwca 2015        Mt 8,23-27 
   630   Za † syna Tomasza Klimasa w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i brata Andrzeja 
 1800   Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Nicol Tsolova oraz pozostałych członków rodziny, za 

† męŜa, ojca i dziadka Mariana Cieszyńskiego w 13. rocznicę śmierci, za † Zdzisława Ku-
charczyk (od Mieczysława z rodziną), za †† rodziców Janinę i Stanisława Magiera i wszyst-
kich †† z rodziny, za † Aleksandra Mrówka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za † Aurelię 
Chęć (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za † Karola KałuŜę (od sąsiadów z ulicy Łą-
kowej 2), za † Zofię Michalczyk (w 30. dzień), za † Adelajdę Cymbaluk (w 30. dzień), za † 
Eugenię Grochowską (w 30. dzień), za † męŜa, ojca i dziadka Stefana Martyniak  w rocznicę 
śmierci, za † siostrę Zuzannę Kaszuba (w 30. dzień), za †† Stanisławę, Stefana, Stanisława, 
Juliana Brejdak , Emilię i Pawła Trompeta, Ryszarda Skibę oraz Floriana, za † Jana Stanien-
da, za †† rodziców Józefa i Annę Beracz, Józefa i Adelę Kurpi ńskich, †† rodzeństwo i po-
krewieństwo z obu stron 

      NaboŜeństwo czerwcowe 
Środa – 1 lipca 2015  Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu  Mt 8,28-34 
   630   Za †† Władysława Słowikowskiego w 3. rocznicę śmierci, syna Jerzego, pokrewieństwo i 

dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Maksymiliana i Marię Laska, dziadków, rodzeństwo i 

pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
I Czwartek miesiąca – 2 lipca 2015       Mt 9,1-8 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji urodzin i imienin, z prośbą o zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo w rodzinie 
 1700   Godzina Święta i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 3 lipca 2015 – św. Tomasza Apostoła    J 20,24-29 
   630   Za † Józefa Sztukę 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 4 lipca 2015        Mt 9,14-17 
   630   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1100   Ślub: Barbara Sładkowska – Rajmund Nowak 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w 40. rocznicę ślubu Barbary i Leszka Boczoń z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
XIV Niedziela zwykła – 5 lipca 2015    Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 
   700   Za † chrześniaka Marka Kowalczyk w rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za †† matkę Krystynę, ojca Bronisława Miśkowicz, rodziców z obu stron, teścia Mieczysława 

Tarnawskiego 
 1030   Za †† rodziców Zofię i Rudolfa oraz brata Zygmunta w 1. rocznicę śmierci 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Wojciech Ryszard Zaskwara, 

Hanna Julianna Cuber, Nadia Anastazja Szmig, Igor Józef Kania, Radosław Samuel Janosz, 
Alicja Julia Górska, Paweł Szczurek (do modlitwy wiernych: za roczne dziecko Kamil Stani-
sław Hyrczyk) 
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 1330   Ślub: Jolanta Skorupska – Wojciech Stera 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa i ojca Krzysztofa Finster w 3. rocznicę śmierci, †† teściów Henrykę i Stanisława 

Finster 
Poniedziałek – 6 lipca 2015 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy  Mt 9,18-26 
   630   Za † Teofila Panic 
 1800   Za † męŜa Wilhelma Głąbik w 6. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
Wtorek – 7 lipca 2015         Mt 9,32-37 
   630   Za † męŜa Józefa Lech i jego †† rodziców 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Michała z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
Środa – 8 lipca 2015 – św. Jana z Dukli, kapłana     Mt 10,1-7 
   630   Za † męŜa Romana oraz †† rodziców i rodzeństwo 
 1800   Za † męŜa Ryszarda Gorlach w 1. rocznicę śmierci, za †† z rodziny Gorlach i Piechula 
Czwartek – 9 lipca 2015         Mt 10,7-15 
   630   Za † Aleksa Kwaśnica, †† rodziców i siostrę Wandę 
 1800   Za † Elfrydę Taszka, †† rodziców i rodzeństwo 
Piątek – 10 lipca 2015         Mt 10,16-23 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Brzenczka w 1. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące 
 1800   Za † matkę Helenę w 5. rocznicę śmierci, za zaginionego ojca Waltra, †† dziadków i pokre-

wieństwo z obu stron 
Sobota – 11 lipca 2015 – św. Benedykta, opata, patrona Europy   Mt 19,27-29 
   630   Za †† rodziców Krystynę i Franciszka Hellebrandt, †† dziadków Hellebrandt i Fojcik oraz †† 

pokrewieństwo i Annę Kroch 
 1100   Ślub: Justyna Jaszek – Paweł Kruczek 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za † Bronisława Rudyszyn w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron 
XV Niedziela zwykła – 12 lipca 2015    Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 
   700   Za †† Ŝonę Halinę Górską, rodziców z obu stron Genowefę, Jana, Paulinę, Bronisława, brata 

Eugeniusza, Bogusławę oraz †† z rodzin: Karolinę, Karola, Genowefę, Stanisławę, Jana, Fran-
ciszka, Zdzisława, Adolfa, Jarosławę, Tadeusza oraz za wszystkie dusze zmarłe 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Władysławy z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1030   Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa, do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji 

Arkadiusza i Koryny Wójcickich w 30. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie i dalszą BoŜą pomoc 

 1200   W 50. rocznicę ślubu Mirosławy i Stanisława Kapuśniak 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 Andrzeja, matkę Bronisławę, teścia Franciszka, teściową Józefę i wszystkich †† z 

obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o sprzyjającą pogodę i błogosławieństwo w pracy rolników 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
naboŜeństwo czerwcowe. 

• Od jutra wakacyjny porządek naboŜeństw. Nie będzie Mszy o godz. 700 oraz o 900. Kancelaria 
poranna będzie czynna do 800 (po południu bez zmian). Okazja do spowiedzi zasadniczo przed 
Mszą Świętą. 

• Jutro uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, szczególna okazja do modlitwy za Ojca Świętego. 
• W środę, 1 lipca przypada w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• W czwartek od 1700 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
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• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta (oraz modlitwa Rycerstwa Niepokalanej) w piątek od 1700 

naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 630 (!) w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• Odwiedziny chorych będą w późniejszym terminie. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W poniedziałek, 6 lipca święto patronalne Apostolstwa Chorych. 
• W sobotę, 11 listopada święto św. Benedykta, patrona Europy. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym dru-
kiem oraz ksiąŜka ks. Szywalskiego. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; za tydzień na Seminarium Duchow-
ne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na cele re-
montowe. Zebrano kwotę 4500 zł. 

Pielgrzymki, spotkania, zaproszenia 
• 1-2 lipca na Jasnej Górze odbywa się ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli. 
• W dniu 12 lipca Koło Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Częstochowy. Zapisy pod tel. 

66046765 lub w zakrystii. 
• Święto MłodzieŜy na G. św. Anny odbędzie się 20-25 lipca. Zapisy przez stronę 

www.swietomlodziezy.com 
• W dniach od 18 do 20 września (piątek-niedziela) nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Braty-

sławy i Budapesztu. Szczegółowy plan w gablocie, zapisy wraz z zaliczką 200 zł. w kancelarii. 
• Diecezjalne Biuro św. Jacka przygotowało wakacyjne oferty pielgrzymek do Francji (7-16 VIII), 

Lourdes i Fatimy (18-30 VIII) oraz do Włoch (11-20 IX). Szczegóły na stronie www.swjacek.eu. 
• Zachęcamy równieŜ do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w terminie 17-22 sierp-

nia. Istnieje juŜ moŜliwość zapisów w kancelarii. 
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Małgorzata Depta, lat 78, zam. na ul. Miechowskiej 8  
� ElŜbieta Zagoła, lat 90, zam. na ul. Eichendorffa 22  
� Henryk Cibis, lat 94, zam. na ul/. Lipowej 19  

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 

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. 

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


