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pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 28/2016 (648) 24 lipca 2016 r.

XVII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (11, 1 – 13)
„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył
ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić,
jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie
Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na kaŜdy
dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy kaŜdemu,
kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do
nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, uŜycz mi trzy
chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z
wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są juŜ zamknięte i moje dzieci leŜą ze mną w łóŜku. Nie mogę
wstać i dać tobie. Mówię wam: ChociaŜby nie wstał i nie dał z tego powodu, Ŝe jest jego przyjacielem, to z
powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. KaŜdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą. JeŜeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o
rybę, czy zamiast ryby poda mu węŜa? Lub teŜ gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy,
choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileŜ bardziej Ojciec z nieba da Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą.”

K

to z was będzie miał przyjaciela i pójdzie
do niego o północy i rzecze mu: Przyjacielu, poŜycz mi trzy chleby” (Łk 11, 5). Jest
to nakaz, aby się modlić w kaŜdej chwili, nie tylko
we dnie, ale i w nocy. Widzisz bowiem, Ŝe ten,
który o północy udał się do przyjaciela i prosił go o
trzy chleby i ponawiał swoją prośbę, nie został
zawiedziony. CzymŜe są owe chleby, jeśli nie pokarmem niebiańskiej tajemnicy? Jeśli kochasz Pana
Boga swego, to nie tylko sobie, ale i innym moŜesz
pomóc. A któŜ jest większym naszym przyjacielem,
niŜ Ten, który za nas ciało swe wydał? Jego to
Dawid prosił o północy o chleby i otrzymał je. A
prosił Pana tymi słowy: „Wstawałem o północy,
aby Cię wysławiać” (Ps 119, 62). WysłuŜył więc te
chleby, które nam podał do spoŜycia. Prosił, gdy
mówił: „Będę obmywał na kaŜdą noc łoŜe moje
(łzami)” (Ps 6, 7). Nie lękał się obudzić Śpiącego, o
którym wiedział, Ŝe zawsze czuwa. Tedy pamiętając o Pismach, módlmy się usilnie we dnie i w

nocy, prośmy o przebaczenie naszych grzechów.
Skoro Dawid będąc tak świętym – nadto obarczony
był rządami królestwa – siedem razy dziennie wysławiał Pana (Ps 119, 164) i zawsze gorliwie brał
udział w porannych i wieczornych ofiarach, to cóŜ
my powinniśmy czynić, my, którzy częściej z powodu słabości ciała i ducha grzeszymy, jesteśmy
osłabieni drogą, warunkami tego czasu i bardzo
udręczeni zakrętami tego Ŝycia? Powinniśmy tym
bardziej się modlić, aby nam nie zabrakło pokrzepiającego chleba, który umacnia serce człowieka.
Nie tylko o północy Pan kaŜe czuwać, lecz prawie
w kaŜdej chwili; zwykł bowiem przybywać i pukać
wieczorem i o drugiej i o trzeciej straŜy. „Błogosławieni więc słudzy owi, których Pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwających” (Łk 12, 35 i nast.).
Jeśli więc pragniesz, aby moc Boga cię przepasała i
usługiwała ci, musisz zawsze czuwać... Obudź się
tedy ze swego snu, aby pukać do drzwi Chrystusa.
św. AmbroŜy († 397)
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XVII Niedziela zwykła – 24 lipca 2016
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13
SDM – DNI W DIECEZJI „DZIEŃ RODZINY”
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
Na Zamku Piastowskim rozpoczęcie Festynu z uczestnikami SDM
1730
Na Zamku koncert zespołu „Armia Dzieci”
ok 1930
Na Zamku Koncert z modlitwą Uwielbienia
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuczki Karoliny w 20. rocznicę urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas nauki
i w dalszym Ŝyciu
Poniedziałek – 25 lipca 2016 – św. Jakuba Apostoła
Mt 12,38-42
SDM – DNI W DIECEZJI „DZIEŃ POSŁANIA DO KRAKOWA”
630
Za † chrzestnego Krzysztofa Woronowskiego w 20. rocznicę śmierci
1000
Msza na zakończenie Dni w Diecezji; poŜegnanie wszystkich, którzy udają się do Krakowa
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Nikodema, Annę Bobryk, † syna Andrzeja Grabowskiego, †† teściów Eryka, Agnieszką Grabowskich, a takŜe †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 26 lipca 2016 – św. Anny, matki NMP, głównej patronki diecezji Mt 13,16-17
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
W KRAKOWIE – CEREMONIA OTWARCIA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEśY
1800
Za † córkę Annę Bubińską w 3. rocznicę śmierci
Środa – 27 lipca 2016 – św. Joachima, ojca NMP
Mt 13,44-46
630
O światło Ducha Świętego w 20. rocznicę urodzin Ady oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla rodziców i siostry
1800
Za † Krystynę Wolną (od koleŜanek)
Czwartek – 28 lipca 2016
Mt 13,47-53
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Agnieszkę Mazacz w 1. rocznicę śmierci
1030
W Częstochowie Msza Święta Ojca Świętego w 1050 rocznicę chrztu Polski
1300
Ślub: Joanna Kuc – Damian Dudek
1730
W KRAKOWIE – CEREMONIA PRZYWITANIA OJCA ŚWIĘTEGO
1800
Za † Agnieszkę Porwoł w rocznicę urodzin
Piątek – 29 lipca 2016 – św. Marty
J 11,19-27
630
W 60. rocznicę urodzin Adelajdy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1800
W KRAKOWIE – DROGA KRZYśOWA Z MODZIEśĄ
1800
W intencji ks. Pawła z okazji urodzin o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od RóŜ
RóŜańcowych)
Sobota – 30 lipca 2016
Mt 14,1-12
630
Za † męŜa Józefa w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, szwagierkę ElŜbietę, brata
oraz bratową, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Dziękczynna z okazji urodzin Laury Kiersz o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie
1930
W KRAKOWIE – CZUWANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM
XVIII Niedziela zwykła – 31 lipca 2016
Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21
700
Za †† Annę Siwek, męŜa Franciszka, †† z rodziny Siwek i Janiczek, †† znajomych i dusze w
czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
9 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji
Hieronima Dratwy z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla
całej rodziny
2. W intencji rocznych dzieci: Filip Teodorowicz, Emmanuel Chavez, Maksymilian Karol
Leks, Liliana Sawicka
1030
W KRAKOWIE – MSZA ŚWIĘTA POSŁANIA ŚDM
Za † ojca Józefa Szurek w 11. rocznicę śmierci, †† mamę Bronisławę, brata Romana oraz
1630
dziadków z obu stron
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Zbiorowa za zmarłych: za † ojca Jana Piaseckiego, matkę Wiktorię oraz za †† rodziców Zofię
i Karola Zgrzendek, za † Gotfryda Andrukiewicz w 3. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin z
obu stron, za † narzeczoną Dorotę Lewosińską oraz jej † nienarodzone dziecko, za † Marię
Woźniak (od Piotra Oleksego z Limanowej), za † Gabrielę Borowiec, za †† rodziców Franciszka i Rozalię, za † Adelę Podolak w 2. rocznicę śmierci, za † Gabrielę Sambor w 1. rocznicę śmierci (od dzieci z rodzinami), za † Jadwigę Schutter (w 30. dzień), do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Morawiec (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2), za † Stanisławę Kalabis (w 30.
dzień), za † Józefa Grabania (od rodziny), do Miłosierdzia BoŜego za † Edwarda Kamińskiego w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron: Rozalię, Kazimierza, Annę, Łukasza, ††
dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Henryka Pielczyk (w
30. dzień), za † Jana Kloc, †† synową Barbarę, tesciów Bazylego i Ksawerę Kloc, rodziców
Jana i Katarzynę Łabińskich, Zygmunta Daszkiewicz, za † męŜa Władysława Piwowar (w 30.
dzień), za † Ernę Badurę (w 30. dzień), za † Mirosława Cebo (od sąsiadów z ulicy Katowickiej), za †† rodziców Annę i Eryka Ronczka, Helenę i Justyna Oleś, za † Jana Staniszewskiego (w 30. dzień), za † Antoniego Kopeć w 30. dzień i † Ŝonę Stanisławę, za † Mariana Kos (od
lokatorów z ulicy Katowickiej 9), za † Małgorzatę Trojańską (od sąsiadów z ulicy Polnej 8),
za † Janinę Sobala w 1. rocznicę śmierci, za † męŜa Konrada w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz brata Henryka, oraz za †† pokrewieństwo; za † Barbarę Onyszkiewicz
do modlitwy wiernych: z podziękowaniem i z prośbą o zdrowie dla Zbigniewa
Poniedziałek – 1 sierpnia 2016 – św. Alfonsa Liguoriego, bpa i doktora K-ła
Mt 14,13-21
630
Za †† rodziców Rozalię, Szczepana i za †† z rodziny
1800
Za † Helmuta Chryst w 30. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dwie siostry i zięcia
Wtorek – 2 sierpnia 2016
Mt 14,22-36
630
Za † Annę Hruby, †† brata Józefa, rodziców Katarzynę i Augustyna Hruby, Marię Rostek,
dziadków z obu stron
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1715
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zdzisława Kalatę w 21. rocznicę śmierci
Środa – 3 sierpnia 2016
Mt 15,21-28
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Ericha i Beatę w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców, dziadków i
rodzeństwo z rodzin Brzenczka, Pawlik
1800
W 40. rocznicę urodzin córki Izabeli o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
I Czwartek miesiąca – 4 sierpnia 2016 – św. Jana Marii Vianneya, kapłana
Mt 16,13-23
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego z okazji 72.
urodzin Ireny
1700
Godzina Święta
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 5 sierpnia 2016
Mt 16,24-28
630
O światło Ducha Świętego dla Wiktorii z okazji 13. urodzin oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Filipa i Andrzeja
1700
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
I Sobota miesiąca – 6 sierpnia 2016 – Przemienienie Pańskie
Łk 9,28-36
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Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w intencji syna Marka z okazji 50. rocznicy urodzin
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie i zdrowie
na dalsze lata Ŝycia (od matki)
XIX Niedziela zwykła – 7 sierpnia 2016
Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48
700
W intencji księdza Łukasza śaby z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w posłudze kapłańskiej
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin Bernarda Kaziur z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
W intencji Anny i Pawła w 1. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Antoni Jacek Kollek, Hanna
Amelia Didkowska, Kacper Krzysztof Kozioł, Maksymilian Rafał Orysik, Agata Zofia Gębska, Marcel Cygan
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Ulańską w 5. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: o trzeźwość w narodzie
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• Dziś jeszcze zapraszamy na Festyn na Zamku. Rozpoczęcie o godzinie 1700. Wystąpi zespół „Armia
Dzieci”, a po nich Wieczór Uwielbienia. Całość będzie transmitowana przez Radio Doxa.
• Jutro kończy się pobyt naszych gości i wszyscy udajemy się do Krakowa. Na zakończenie Dni w
Diecezjach przeŜywanych w naszej parafii jutro zapraszamy na Mszę Świętą na godzinę 1000.
• We wtorek oficjalne rozpoczęcie Światowych Dni MłodzieŜy w Krakowie.
• Ojciec Święty przybywa do Krakowa w czwartek. W piątek odprawi z młodzieŜą Drogę KrzyŜową, a
w sobotę wieczorem i w niedzielę spotkanie i Msza Święta z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Zachęcamy do obejrzenia transmisji w telewizji.
• Wyjazd naszych pielgrzymów na Mszę Świętą z Ojcem Świętym do Częstochowy będzie w
Czwartek, 28 lipca o godzinie 450.
• W kolejnym tygodniu – pierwszym tygodniu sierpnia:
• przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od godz.
1700, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, 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.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• 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 drukiem.
30

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Richard Kowal, lat 86, zam. na ul. Waryńskiego 16
 Marek Górny, lat 53, zam. na ul. Słowackiego 54
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

