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XXVII Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (17, 5 – 10) 
 
„Apostołowie prosili Pana: PrzymnóŜ nam wiary. Pan rzekł: 
Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 
morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby 
wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie 
mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu 
raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aŜ zjem i 
napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, Ŝe 
wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieuŜy-
teczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.”  
 

postołowie tak doskonale zrozumieli, Ŝe 
wszystko, co dotyczy zbawienia jest darem 

BoŜym, Ŝe błagali Pana nawet o łaskę wiary mó-
wiąc: „PrzymnóŜ nam wiary” (Łk 17,5). Nie ufali 
ani wolnej woli, lecz wierzyli, Ŝe pełności wiary 
musi im udzielić łaska BoŜa. Sprawca zbawienia 
ludzkiego uczy nas zresztą, jak chwiejną i słabą jest 
wiara nasza, i Ŝe sama sobie nie wystarcza, jeŜeli jej 
nie umocni pomoc Pańska. Tak bowiem mówi do 
Piotra: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał 
się, Ŝeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem 
za tobą, Ŝeby nie ustała twoja wiara” (Łk 22,31-32). 
Uczuł w sobie to słabnięcie wiary ów ojciec w 
Ewangelii (Mk 9,14-29). Spostrzegł, Ŝe fale niedo-
wiarstwa pędzą wiarę jako na skały groŜące zgub-
nym rozbiciem i błaga Pana o wspomoŜenie mó-
wiąc: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu” (Mk 
9,24). Doskonale więc zrozumieli męŜowie Ewange-
lii i Apostołowie, Ŝe wszystko, co jest dobre, wyko-
nuje Bóg i tak mało ufali, Ŝe zdołają własnymi siłami 
czy wolną wolą wiarę swoją zachować bez skazy, iŜ 
prosili Boga, aby ją w nich wspomagał lub by im jej 
uŜyczył. Jeśli Piotrowi potrzebna była pomoc BoŜa, 
by nie ustała jego wiara, któŜ będzie tak zuchwały i 
tak ślepy, by mniemał, iŜ on jeden nie potrzebuje 
podpory? Zwłaszcza, Ŝe sam Pan w Ewangelii uczy 
wyraźnie: „Podobnie jak latorośl nie moŜe przynosić 
owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym 
krzewie – tak samo i wy, jeŜeli we Mnie trwać nie 

będziecie”. I znowu: „beze Mnie nic nie moŜecie 
uczynić” (J 15,4.5). Jak niedorzeczną i bezboŜną jest 
więc rzeczą przypisywać jakiś dobry uczynek wła-
snej pilności, a nie łasce i pomocy BoŜej, dowodzą 
tego jasno słowa Pańskie stwierdzające, Ŝe bez Jego 
natchnienia lub współdziałania nikt nie moŜe wyda-
wać owoców duchowych. Albowiem „kaŜde dobro, 
które otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują 
z góry, od Ojca świateł” (Jk 1,17)... I dlatego stale 
powtarza Apostoł: „CóŜ masz, czego byś nie otrzy-
mał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak 
jakbyś nie otrzymał” (1 Kor 4,7). śe takie wytrwanie 
uzdalniające nas do znoszenia pokus polega nie tylko 
na naszej cnocie, ale zupełnie na miłosierdziu Bo-
Ŝym, które je uśmierza, głosi nam błogosławiony 
Apostoł słowami: „Pokusa nie nawiedziła was więk-
sza od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest 
Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie 
znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaŜe 
sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 
Kor 10,13)... Uczą nas te przykłady, Ŝe początek 
dobrej woli naszej jest darem natchnienia Pańskiego. 
On nas ciągnie czy to przez zachętę jakiegoś czło-
wieka, czy teŜ przez konieczność na drogę zbawie-
nia: niemniej doskonałość w cnocie z Jego pochodzi 
łaski. Od nas zaś zaleŜy, czy z zachęty i pomocy 
BoŜej gnuśniej lub gorliwiej korzystamy. 
 
                                       św. Jan Kasjan († 435) 

A 
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Poniedziałek – 3 października 2016       Łk 10,25-37 
   630   Za †† rodziców Reginę i Michała, braci Janusza i Mieczysława, bratanków i †† z rodziny 
   900   Za †† Józefa Kapica i Annę Papiernik oraz siostrę Aleksandrę 
 1800 1. Za †† rodziców Olgę i Stanisława, siostry Krystynę i Irenę 
   2. Za † męŜa Franciszka Schulz w 16. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Schulz, Kostyra 
 1830   NaboŜeństwo RóŜańcowe w intencji rodzin 
Wtorek – 4 października 2016 – św. Franciszka z AsyŜu    Łk 10,38-42 
   630   Za † Kazimierza Kowalczykowskiego 
   800   W języku niemieckim: Za †† Antoniego i Annę Sollich 
 1800 1. Za †† rodziców Agnieszkę i Ryszarda, braci Damiana i Janusza i dziadków z obu stron 
   2. Za †† ojca Józefa, dziadków z obu stron i pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. Za †† Piotra i Antoninę Soś, Marię Janiszewską i jej rodziców 
 1830   NaboŜeństwo RóŜańcowe w intencji chorych 
Środa – 5 października 2016 – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy   Łk 11,1-4 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Kazimierza Kaszczyszyn oraz za †† dziadków 

z obu stron i †† z rodziny 
   900   Za †† brata Wojciecha, rodziców Helenę i Czesława i †† z rodziny z obu stron 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe o trwałe owoce Roku Miłosierdzia 
 1800 1. Za †† Marię Zuber, Piotra Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodzin Zuber i Matuszek 
   2. Za †† rodziców Alojzego i Teresę Płaczek, dziadków z obu stron, pokrewieństwo i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   3. W intencji Izabeli z ok. 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa i wstawiennictwo Matki Boskiej 
I Czwartek miesiąca – 6 października 2016      Łk 11,5-13 
   630   Za †† rodziców Mariannę i Władysława oraz Olgę i Józefa i wszystkich †† z rodziny 
 1630   Szkolna: Za † Stanisława Niklewicza oraz za †† z rodziny 
 1730   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Z ok. 18. r. urodzin syna Jacka, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego na dalsze lata Ŝycia 
 1830   NaboŜeństwo RóŜańcowe o nowe powołania 
I Piątek miesiąca – 7 października 2016 – NMP RóŜańcowej   Łk 11,15-26 
   630   Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowski, dwóch braci Leona i Zygfryda, † Gertrudę Iskra 

i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † ojca Bolesława Gunia, †† z rodziny Gunia i Węglarz 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy) 
 1730   NaboŜeństwo ku czci NSPJ 
 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† rodziców, teściów, męŜa Piotra, córkę Małgorzatę i †† z rodziny 
 1830   NaboŜeństwo RóŜańcowe o zachowanie chrześcijańskich fundamentów Europy 
 1900   MłodzieŜowa: O Polskę wierną Bogu i o światło Ducha Świętego dla rządzących 
Sobota – 8 października 2016        Łk 11,27-28 
   630   Za †† męŜa Henryka, rodziców Jana i Michalinę, braci Mieczysława, Stanisława, Stefana i 

siostrę Krystynę 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe o trwałe owoce Światowych Dni MłodzieŜy 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego z okazji 72. rocznicy urodzin Antoniego 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Mariana Janczy w 4. rocznicę śmierci i za †† z rodziny 
   3. Za †† męŜa Stanisława, rodziców z obu stron Józefę i Szymona, Katarzynę i Ignacego, pokre-

wieństwo z obu stron 
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XXVIII Niedziela zwykła  – 9 października 2016       2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19 
N I E D Z I E L A  P A P I E S K A  

   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Franciszka, †† matki Marię i Magdalenę, rodzeństwo, †† z 
całej rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji syna Mateusza w 25. rocznicę urodzin i syna Krzysztofa w 

40. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo 
i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 

   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny i Eryka z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 

 1030   Z okazji 50. rocznicy ślubu Teresy i Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 

 1200 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Boskiej Jasnogórskiej z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla Gabrieli i 
Andrzeja Flegel w 20. rocznicę ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla synów Mateusza i Jana 

   2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji nauczycieli, pracowników administra-
cyjnych i uczniów Gimnazjum nr 5, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski 

 1630   NaboŜeństwo z poświęceniem róŜańców dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Ko-
munii Świętej i ich rodziców 

 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji gimnazjalistów i kandydatów do bierzmowania 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Oleńki, Agnieszki, Joli i Tomka z okazji kolejnych urodzin z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie a takŜe po-
trzebne łaski w Ŝyciu codziennym 

W tym tygodniu modlimy się: o nowe odkrycie modlitwy RóŜańcowej 
 
• Dzisiaj, a takŜe przez cały październik, zapraszamy na modlitwę RóŜańcową. W soboty, niedziele 

oraz w środy RóŜaniec o 1715; w pozostałe dni po Mszy wieczornej. Zapraszamy do wspólnej modli-
twy. Dziś RóŜaniec prowadzi wspólnota Rycerstwa Niepokalanej. 

• W tym tygodniu przypada wspomnienie św. Franciszka, św. S. Faustyny oraz MB RóŜańcowej. 
• W poniedziałek o 2000 próba scholi (zmiana godziny!) 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. Przy tej okazji zapraszamy 

takŜe nowych męŜczyzn na próby. Nie jest wymagane wykształcenie muzyczne. Warto przyjść na jed-
ną, czy drugą próbę i wtedy zadecydować. wspólny śpiew to dobra forma zagospodarowania wolnego 
czasu i okazja do spotkania w męskim gronie. 

• Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. Nie będzie w tym 
tygodniu wyjątkowo spotkania Kręgu Biblijnego. 

• Msza szkolna w czwartek o 1630. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek 

od godz. 1730, w piątek od godz. 1700. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia i Adoracja do wieczornej Mszy. 
• MłodzieŜ zapraszamy na pierwszopiątkową Mszę Świętą o godz. 1900.  
• W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci z klas III w domu katechetycznym. Zapraszamy nato-

miast rodziców i dzieci w przyszłą niedzielę na godz. 1630 na naboŜeństwo z poświęceniem róŜań-
ców. MoŜna przynieść własne róŜańce, moŜna teŜ je będzie nabyć. 

• W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Papieska. O 1200 Msza w intencji G5. MłodzieŜ będzie 
sprzedawała „kremówki papieskie”. 

• 6 października w Studziennej spotkanie Bractwa św. Józefa. 
• Przypominamy o diecezjalnej pielgrzymce śywego RóŜańca na G. św. Anny 15 października. 
• W niedzielę 16 października odbędzie się w Kietrzu Rejonowe Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. 

Zapisy na wyjazd do przyszłej niedzieli w kancelarii. 
• W przyszłym roku przypada 100-lecie objawień Fatimskich. Z tej okazji pragniemy zorganizować w 

terminie od 24 czerwca do 1 lipca 2017 r. samolotową pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de Com-
postela. Szczegóły są na plakacie. 



4 Źródło - gazetka 
• MłodzieŜ natomiast zapraszamy do przygotowań i wyjazdu na organizowane przez Taize  Europej-

skie Spotkanie Młodych w Rydze na przełomie roku.  
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przy-

szłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Dziś przed kościołem moŜliwość wsparcia osób poszkodowa-
nych przez trzęsienie ziemi we Włoszech. Za tydzień zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� Stanisława Włodarska, lat 59, zam. na ul. Chełmońskiego 
� Krystyna Pospiszyl, lat 80, zam. na ul. Polnej 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Kiedy moŜna w naszej parafii ochrzcić dziecko? 
Pragniemy w kolejnych numerach naszej gazetki przybliŜyć diecezjalną instrukcj ę o przygoto-

waniu rodziców, chrzestnych i celebracji chrztu dzieci. Jest to wersja studyjna, przygotowywana od 
pewnego czasu. Szczególną okazją do jej wydania jest rocznica 1050-lecia Chrztu Polski. Reguluje ona i 
wyjaśnia pojawiające się obecnie pytania i wątpliwości.  

Pierwszą kwestią na którą pragniemy zwrócić uwagę, to zachęta, aby chrzest był udzielany w 
niedzielę w czasie Mszy Świętej w obecności wspólnoty wiernych. Stąd zachęta, aby jeśli to tylko moŜ-
liwe planować chrzty na 1 niedziele miesiąca, kiedy to w naszej parafii rezerwujemy Mszę Świętą w inten-
cji nowoochrzczonych. Chodzi bowiem o odpowiednio uroczyste przeŜycie tego wyjątkowego sakramentu 
i to w obecności wspólnoty parafialnej do której nowoochrzczony jest wprowadzany. Warto, aby chrzest 
głęboko zapadł w pamięć wszystkim uczestnikom liturgii. Jest to okazją do tego, aby odkrywać wartość i 
znaczenie własnego chrztu (którego najprawdopodobniej nie pamiętamy). Ponadto Katechizm Kościoła 
Katolickiego podkreśla (KKK 1275) ścisły związek chrztu z Eucharystią i bierzmowaniem. Wszystko to są 
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Tak więc celem jest odpowiednio uroczyste przeŜycie pierwszego sakramentu. Nie jest to moŜli-
we, gdy chrzest odbywa się wieczorem po Mszy, tylko w obecności rodziców i chrzestnych. Stąd zachęta 
do tego, aby zaplanować chrzest na pierwszą niedzielę miesiąca. Owszem bywa, Ŝe robimy wyjątki gdy np. 
obecność chrzestnych jest fizycznie niemoŜliwa. Rozumiemy, Ŝe mogą zaistnieć przypadki (chociaŜby 
praca za granicą powiązana z niemoŜliwością zyskania urlopu w dowolnym czasie), które nakazują zrobić 
wyjątek. Zachęcamy jednak, aby to pozostały wyjątki, a nie przeradzało się w regułę. Bywa bowiem, Ŝe ta 
argumentacja („nam nie pasuje”) jest naduŜywana. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe w przypadku I Komunii czy 
bierzmowania jakoś nikt nie posługuje się taką argumentacją, a przecieŜ termin jest odgórnie ustalony... 

Dla podkreślenia prawdy, Ŝe chrzest włącza do wspólnoty Kościoła zmodyfikujemy nieco wstępne 
obrzędy sakramentu chrztu. Na te obrzędy składa się pytanie o imię, wyraŜenie prośby rodziców o chrzest 
oraz naznaczenie kandydatów do chrztu znakiem krzyŜa. Dopiero po tych obrzędach winni oni (kandydaci 
do chrztu) być wprowadzeni do kościoła, gdzie następuje liturgia Słowa. Dotychczas w naszej parafii te 
obrzędy odbywały się w kościele, przy balaskach. Dla większej czytelności znaku będziemy je, zaraz po 
rozpoczęciu Mszy Świętej, sprawowali w drzwiach kościoła. Następnie będą wprowadzane do wnętrza 
świątyni, a zatem i do wspólnoty zgromadzonej w kościele. Mamy nadzieję, Ŝe ta (w sumie drobna) zmiana 
przyczyni się do większej czytelności liturgicznych znaków. 

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. 
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. 


