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XXII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (14, 1. 7 – 14)
„Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spoŜyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział
zaproszonym przypowieść, gdy zauwaŜył, jak sobie wybierali pierwsze
miejsca. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był
zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił,
i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i
powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyŜej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
KaŜdy bowiem, kto się wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się poniŜa, będzie wywyŜszony. Do tego zaś,
który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci,
ani krewnych, ani zamoŜnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy,
poniewaŜ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.”

U

czeń. Pozwól, o Panie, Ŝe jeszcze się ośmielę
mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. (Rdz 18, 27) Gdybym chciał się uwaŜać za
coś więcej, Ty staniesz przeciwko mnie i występki
moje wydadzą o mnie prawdziwe świadectwo, a
wyprzeć się ich nie mogę.
Jeśli uznam swą małość i uniŜę się, wyzbywając
się wszelkiego górnego o sobie mniemania, i będę
się uwaŜać za proch, jak jest w istocie, spłynie ku
mnie Twoja łaska i w sercu rozbłyśnie Twe światło;
wtedy wszelka, choćby najmniejsza próŜność utonie w bezmiarze mej nicości i zginie na wieki.
Tam mi pokaŜesz, czym jestem, czym byłem i
dokąd zaszedłem. Albowiem niczym jestem, a nie
wiedziałem (zob. Ps 73, 22).
Zostawiony samemu sobie, jestem niemocą i nicością, lecz jeśli tylko spojrzysz na mnie, od razu
staję się silny i nowa napełnia mnie radość.
Dziwne to bardzo, Ŝe tak nagle mnie podnosisz i
tak łaskawie do siebie przygarniasz, choć własny
cięŜar w dół mnie pociąga.

Sprawia to Twoja miłość, która mnie niezasłuŜenie uprzedza i wspiera w licznych i wielorakich
potrzebach, i z niezliczonych nieszczęść, prawdę
mówiąc, wprost mnie wyrywa.
Zgubiłem się, miłując źle samego siebie; szukając jedynie Ciebie i szczerze Cię kochając, znalazłem siebie i Ciebie zarazem, a przez mą miłość ku
Tobie jeszcze głębiej zrozumiałem własną nicość.
Ty bowiem, o Najsłodszy, postępujesz ze mną
ponad wszelką moją zasługę i nad to wszystko,
czego bym się śmiał spodziewać i odwaŜył prosić.
Bądź błogosławiony, BoŜe mój, bo chociaŜ nie
jestem godzien Ŝadnej z Twych łask, Twoja nieskończona hojność i dobroć nie przestają nigdy
dobrze czynić nawet niewdzięcznym i tym, co
daleko od Ciebie odeszli.
Nawróć nas do siebie, abyśmy byli wdzięczni,
pokorni i poboŜni, boś Ty naszym zbawieniem,
naszym męstwem i mocą.
O naśladowaniu Chrystusa (1418), ks. 3, rozdz.8
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Poniedziałek – 29 sierpnia 2016 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
Mk 6,17-29
630
Za † Katarzynę Sztukę
900
Msza Święta w Kościele Jubileuszowym dla Sióstr z klasztoru Annuntiata
1800
Za †† Adelę i Henryka śurek, †† rodziców śurek i Kremzer
Wtorek – 30 sierpnia 2016
Łk 4,31-37
630
Za † Jana Dapa
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo w intencji Teresy i Romana z okazji 30. rocznicy ślubu
2. Za † Mariana Kos (od działkowiczów z Kolonii „Tulipan 1”)
Środa – 31 sierpnia 2016
Łk 4,38-44
630
Za †† teściów Franciszkę i Maksymiliana Drastig
1800
Zbiorowa za zmarłych: za † córkę, siostrę, ciocię, narzeczoną Dorotę Lewosińską oraz jej †
dziecko, za † Marię Woźniak (od Małgorzaty Benesz), za †† rodziców Pawła i ElŜbietę, teścia
Herberta oraz szwagra Joachima, za † Marię Ochojski w rocznicę urodzin, za † Bazylego Pilipczuk (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22), za †† rodziców i dziadków Bronisława i Teresę
Szembel, za † Marka Maryszczaka, za † Mirosława Cebo (od sąsiadów z ulicy Katowickiej),
za † Henryka Apostel w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące, za † Richarda Kowal (w 30. dzień), za † Józefa Piórko (od lokatorów z ulicy Pomnikowej
10), za † Gintra Czogalla w dniu urodzin, za † Michalinę Szustakiewicz, za † Marię Kuszewską (od wnuczki Marzeny), za † Dorotę Latocha w 2. rocznicę śmierci i męŜa Krystiana w 9.
rocznicę śmierci; za † Marię Hoszek (od lokatorów z ul. Katowickiej 7); za † kolegę Józefa
Klette, za † Ŝonę Józefę, teściów Marcjannę i Edwarda oraz za †† z rodziny Laseckich
I Czwartek miesiąca – 1 września 2016 – bł. Bronisławy, dz., patr. diecezji
Łk 5,1-11
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alwinę i Franciszka, Janinę i Adama, rodzeństwo, ††
z rodzin Kotala, Siwoń, Biel, Jeziorek i dusze w czyśćcu cierpiące
1630
Szkolna: O BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w intencji dzieci, gimnazjalistów, rodziców, nauczycieli na rozpoczęcie roku szkolnego
1730
Godzina Święta
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Beaty z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
I Piątek miesiąca – 2 września 2016
Łk 5,33-39
630
Z okazji imienin Bronisławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
900
Z okazji urodzin córki Katarzyny o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, wiarę i
światło Ducha Świętego
1330
Ślub: Klaudia Orawska – Tomasz Zubko
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1700
NaboŜeństwo do NSPJ; modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† Annę i Józefa Gawłowskich w 1. r. śmierci (od rodziny) oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1900
MłodzieŜowa: O BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego w intencji młodzieŜy, rodziców i nauczycieli na rozpoczęcie roku szkolnego
I Sobota miesiąca – 3 września 2016 – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i doktora K-ła Łk 6,1-5
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1230
Ślub: Agnieszka Miśków – Aleksander Kowalski
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuka Jakuba Zuzok z okazji 15. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Magdalenę i Franciszka Mertuszka, †† Marię i Helenę
Mertuszka, brata Tadeusza, bratową Helenę oraz †† z rodzin Mertuszka, Warkocz i Kozimenko
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
3. Za † matkę Janinę Pilipczuk w 31. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo
XXIII Niedziela zwykła – 4 września 2016
Mdr 9,13-18; Flm 9-10.12-17; Łk 14,25-33
700
Za †† Jadwigę i Józefa Grzelskich, †† z rodziny z obu stron, Natalię i Władysława Ciamaga
oraz Jana Miłek
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W języku łacińskim W 1. rocznicę urodzin wnuczki Bianki Nowakowskiej oraz za wnuka Oskara Nowakowskiego o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny Nowakowskich
1030
Z okazji 25. r. ślubu Anity i Witolda oraz 18. rocznicy urodzin córki Alicji z podziękowaniem
za dotychczasową opiekę, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Tomasz Józef Skaba, Mateusz
Jakub Adrian, Maja Karolina Hryniewicz; Kamila Dorota Frydryk
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji ks. Aleksandra Radeckiego z okazji 65. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w
pracy duszpasterskiej
1400
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej
W kościele Matki BoŜej: Msza Święta w intencji Parafian
1800
Za † męŜa Antoniego Omachel, †† rodziców, siostrę i braci
W tym tygodniu modlimy się: o światło Ducha Świętego dla dzieci, młodzieŜy, rodziców, nauczycieli i
wychowawców
• Na własną prośbę i na mocy dekretu ks. Biskupa zakończył w naszej parafii posługę jako wikariusz ks. Paweł Czernichowski. Ks. Pawłowi dziękujemy. Został on przeniesiony do parafii w
Niemodlinie. Jego miejsce i funkcję przejął ks. Tomasz Fortalski. Poprzednio posługiwał w parafii na Piastach w Kędzierzynie oraz w Koźlu. KsięŜom w ich nowych miejscach posługi duszpasterskiej Ŝyczymy wielu BoŜych łask i błogosławieństwa.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• Jutro, w poniedziałek o 900 w kościele Msza Święta dla Sióstr z klasztoru Annuntiata. Przypominamy
przy tej okazji, Ŝe od piątku (2 września) wznawiamy Msze Święte o godz. 900. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w poniedziałki, środy i piątki.
• W poniedziałek oraz we wtorek na Górze św. Anny pielgrzymka LSO.
• We wtorek o godz. 1600 po przerwie wakacyjnej wznawiamy spotkania Klubu Seniora. Zachęcamy
osoby starsze, samotne, ale takŜe wszystkich chętnych do wspólnych spotkań.
• W czwartek, 1 września rozpoczęcie roku szkolnego. Dzieci, młodzieŜ gimnazjalną, ale takŜe rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 1630. Dzieci z las pierwszych mogą przynieść
tornistry i przybory szkolne. Dzieci zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi przed rozpoczęciem roku
szkolnego.
• Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego dla młodzieŜy w piątek o 1900.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. Chorzy, których
odwiedza ks. proboszcz (z ul. Słowackiego, Kossaka, Dworskiej i Chełmońskiego) będą mieli odwiedziny w kolejną sobotę, 10 września.
• 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.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1400 nasza parafialna pielgrzymka do sanktuarium Matki BoŜej.
• Podobnie jak w poprzednich latach od września rozpoczynamy przyjmowanie intencji Mszalnych na
cały następny rok. Przez pierwsze dwa tygodnie będziemy przyjmowali tylko i wyłącznie intencje ju-

4

•
•
•
•
•

Źródło - gazetka
bileuszowe, czyli za osoby Ŝyjące (np. 25. 50. lecie ślubu, okrągłe rocznice urodzin). Bardzo prosimy
o sprawdzenie, czy w 2017 roku nie przypada nam samym lub naszym bliskim taka szczególna rocznica. USILNIE PROSIMY, aby przy tej okazji nie zapisywać intencji za zmarłych. Wszystkie intencje
będziemy przyjmować od 15 września.
Chór męski rozpocznie swoje próby od pierwszego wtorku września (6 IX). Próby będą o 1800. JuŜ
teraz zapraszamy nowe, chętne osoby.
NajbliŜsze nauki przedmałŜeńskie odbędą się 5-7-9 września.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Są takŜe do nabycia ksiąŜki: wywiad z Ojcem Świętym, homilie i
przemówienia z Krakowa w ramach ŚDM oraz kalendarze na przyszły rok.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za prace fizyczne i przygotowanie do dalszego remontu kaplicy pod kościołem. Z
tego powodu przez najbliŜsze tygodnie nie będzie ona czynna

Apel Komisji Episkopatu Polski ds. trzeźwości
Odpowiedzialność władz
Jeśli pyta się Polaków o to, jakie problemy społeczne budzą ich niepokój, to wymieniają na pierwszym miejscu zagroŜenie utratą pracy i biedą, a na
drugim problemy alkoholowe. Nie będzie trzeźwego
narodu bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki
ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępności
alkoholu, a takŜe zakazu jego reklamy. Bariery dostępności są uznawane przez światowych ekspertów
za najskuteczniejszy sposób ograniczania problemów
alkoholowych. Trzeba tworzyć prawo przyjazne
wychowywaniu w trzeźwości. Trzeba przeciwstawić
się potęŜnym alkoholowym lobby. Z taką prośbą i
nadzieją zwracamy się do władz naszej ojczyzny,
które obiecały dobrą zmianę. Taka dobra zmiana
musi się dokonać takŜe w odniesieniu do ochrony
trzeźwości narodu. Skoro alkohol jest uznawany za
czwarty pod względem siły działania narkotyk, to
konieczność obrony interesu społecznego, zwłaszcza
zdrowia publicznego, wymaga ścisłej regulacji obrotu taką substancją. Troska o trzeźwość narodu jest
patriotycznym obowiązkiem wszystkich Polaków, a
zwłaszcza władz państwowych i samorządowych.

...ciąg dalszy

gotowań do przyszłorocznego ogólnopolskiego
kongresu apostolstwa trzeźwości, którego hasło
brzmi: „Ku trzeźwości Narodu – odpowiedzialność
rodziny, Kościoła, samorządu i państwa”. Mamy
nadzieję, Ŝe będzie to wydarzenie integrujące wiele
środowisk, stwarzające okazję do wymiany poglądów
i opinii, a przede wszystkim kreślące kierunki działań
apostolstwa trzeźwości na kolejne lata posługi w naszej ojczyźnie. Liczymy na zaangaŜowanie się w prace
kongresowe: parlamentu, władz centralnych i samorządowych, bractw, stowarzyszeń, apostołów trzeźwości oraz wszystkich ludzi dobrej woli.
Dziękujemy za odwagę, miłość i mądrość tym,
którzy w sierpniu ofiarują Bogu i bliźnim dobrowolny dar abstynencji. Niech to świadectwo mobilizuje
nas wszystkich do całorocznej troski o trzeźwość
Polaków w kraju i poza jego granicami.
Za św. Janem Pawłem II prosimy: Maryjo, Królowo Polski, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, KrzyŜowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie
drogami Ewangelii. Bądź natchnieniem dla tych,
którzy walczą o trzeźwość narodu.

Ogólnopolski Kongres Apostolstwa Trzeźwości.
Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji przy

ŁomŜa, dnia 28 maja 2016 r.
Bp Tadeusz Bronakowski

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.: 700 – 800;
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. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

