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XII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (10, 26 – 33)
„Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie
ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic
tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w
ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie
na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało moŜe zatracić w
piekle. CzyŜ nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecieŜ Ŝaden z nich
bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście waŜniejsi niŜ wiele wróbli. Do kaŜdego więc, który się przyzna do
Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”
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zyŜ nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A
przecieŜ Ŝaden z nich bez woli Ojca waszego
nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na
głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie
się: jesteście waŜniejsi niŜ wiele wróbli” (Mt 10,
29 – 31; zob. takŜe: Mt 6, 25 – 34). W słowach
powyŜszych Pan Jezus nie tylko potwierdza
wszystko, co na temat Opatrzności BoŜej zostało
powiedziane w Starym Testamencie, ale pogłębia
to, co dotyczy człowieka, poszczególnych ludzi,
których Bóg traktuje bardzo łagodnie, po ojcowsku. Piękne są bez wątpienia strofy Psalmów sławiące NajwyŜszego jako ucieczkę, ostoję i pocieszenie dla ludzi, jak w Psalmie 91: „Kto przebywa
w pieczy NajwyŜszego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ucieczko moja i
Twierdzo, mój BoŜe, któremu ufam... Albowiem
Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś
sobie NajwyŜszego... Ja go wybawię, bo przylgnął
do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. Bedzie
Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w
utrapieniu” (Ps 91, 1 – 2. 9. 14 – 15). Wspaniałe to
słowa, a jednak słowa Chrystusa zdają się sięgać
jeszcze nieporównanie głębiej. Wypowiada je
Syn, który „prześwietlając” wszystko, co na temat

Opatrzności zostało powiedziane, daje najszczególniejsze świadectwo tajemnicy swojego Ojca:
tajemnicy Opatrzności i troski ojcowskiej, która
ogarnia kaŜde stworzenie, choćby najmniej znaczące, jak trawa polna, czy wróble. O ileŜ bardziej
człowieka! Chrystus to nade wszystko pragnie
uwydatnić: jeśli Opatrzność BoŜa okazuje się tak
szczodra wobec stworzeń nieporównanie niŜszych
od człowieka, o ileŜ bardziej odnosi się ona do
niego. Została w tę ewangeliczną przypowieść o
Opatrzności głęboko wpisana ta sama prawda o
hierarchii wartości, jaka obecna jest od początku
w Księdze Rodzaju, w opisie stworzenia: człowiek
posiada prymat nad rzeczami. Prymat swej natury
i swojego ducha, prymat w trosce i opiece Opatrzności, i w sercu Boga. Równocześnie z całym
naciskiem Jezus głosi: człowiek, tak uprzywilejowany przez Stwórcę, ma obowiązek współdziałania z Opatrznością na miarę BoŜego obdarowania.
Nie wolno mu zaniŜać tej miary do samych wartości zmysłowych, uŜytkowych, materialnych. Winien szukać nade wszystko „królestwa BoŜego i
Jego sprawiedliwości”, a to wszystko będzie mu
dodane (zob. Mt 6, 33).
św. Jan Paweł II, 1986 r.
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Poniedziałek – 26 czerwca 2017
Mt 7,1-5
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, braci Józefa,
Władysława, Bronisława, siostrę Michalinę, szwagra Wiktora, bratowe Helenę, Domicelę,
bratanków i bratanicę
2. Za † Mariana Bogdanika (od rodziny Brózda)
1800 Za †† siostrę Rozwitę Koselek w 10. rocznicę śmierci, rodziców Roberta, Helenę Koselek,
† męŜa i ojca Henryka Dobies, †† rodziców i dziadków
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 27 czerwca 2017
Mt 7,6.12-14
630 Do Matki BoŜej o szczególną opiekę, wiarę, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo BoŜe dla
Kamila z okazji urodzin oraz 7. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜą opiekę dla całej rodziny
1800 W intencji Moniki z okazji 20. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 28 czerwca 2017 – św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Mt 7,15-20
30
6
Z okazji Imienin ks. Ireneusza o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej (od Rycerstwa Niepokalanej)
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Maksymiliana i Marię, dziadków, rodzeństwo i
pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 29 czerwca 2017 – św. Apostołów Piotra i Pawła
Mt 16,13-19
630 Za † Stefana Martyniak w kolejną rocznicę śmierci i †† z rodziny
1800 Z okazji 80. urodzin Zofii i 85. urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej dla całej rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
Piątek – 30 czerwca 2017
Mt 8,1-4
630 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla Jana z
okazji 65. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny
1800 Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † syna Tomasza Klimas, †† rodziców z obu stron i
brata Andrzeja, za † Janusza Marcyanik z okazji urodzin, za † mamę Janinę Piskorską, † tatę Władysława Kupczak oraz za †† dziadków z obu stron, za †† Piotra Sitko, rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzek i wszystkich †† z rodziny, za † Urszulę Kocur (od sąsiadów z
ulicy Polnej),za † Bronisława Muchę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a),za †† rodziców Ewę i Henryka i wszystkich †† z rodziny, za † męŜa, ojca, dziadka Mariana Cieszyńskiego w
15. rocznicę śmierci oraz za † jego mamę, za † Anastazję Markiewicz w 10. rocznicę śmierci (od
dzieci), za † Krystynę Wojtyszek (w 30. dzień oraz od sąsiadów z ulicy Słowackiego 38), za † Wandę
Wanat (w 30. dzień), za † Jadwigę Musioł (od lokatorów z ulicy Słowackiego 32), za † Edwarda Gajcy (w 30. dzień), za † Kazimierza Prokop (w 30. dzień), za † Halinę Drzewińską (od sąsiadów z ulicy
Słowackiego 69), za † Tadeusza Salamon (w 30. dzień, od lokatorów z ulicy Katowickiej 5 i 5a), za †
Mirosława Cebo w 1. rocznicę śmierci, za † Ŝonę Marię w 7. rocznicę śmierci oraz za † mamę Marię
w 6. rocznicę śmierci, za † Franciszka Niklewicz (w 30. dzień), za †† rodziców Ewę i Alfreda Mucha
oraz pokrewieństwo, za † Marię Ochrombel (w 30. dzień), do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Manferda Czekała z okazji Dnia Ojca i za wszystkich †† z rodziny (od dzieci), za †† Janinę, Józefa, Stanisława i Kazimierza, do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Wandę w dniu imienin, za †† Janinę i Tadeusza w 10. rocznicę śmierci, za †† rodziców i dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny, za †
Ewę Grygiel w 3. rocznicę śmierci, za † Herberta WyleŜych w 30. dzień po śmierci, † córkę Irenę
Banik, †† Bertę i Ryszarda WyleŜych, Marię i Antoniego Bula, braci i dusze w czyśćcu cierpiące, za †
Irenę Majewską w (30. dzień)za † Władysławę Pluta z okazji imienin oraz †† rodziców i rodzeństwo
z obu stron za † Edwarda Wołoszyn (od koleŜanek i kolegów z pracy PKP) za †† Józefa Kochańskiego, Aleksandrę Kochańską, Marię Miegoń oraz Rudolfa Makosz i Jana Kućmę
NaboŜeństwo czerwcowe
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I Sobota miesiąca – 1 lipca 2017
Mt 8,5-17
630 Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nieszpory Eucharystyczne
1800 W sobotni wieczór: Za † męŜa Wilhelma Głombik w 8. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i
rodzeństwo z obu stron
Do modlitwy wiernych w intencji rocznego dziecka Maja Wala
XIII Niedziela zwykła – 2 lipca 2017 2 Krl 4,8-11.14-16; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
700 Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie z okazji 75. rocznicy urodzin i imienin
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Z okazji 30. rocznicy urodzin córki Agnieszki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1030 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli i Wiktora Busuleanu w 50. rocznicę ślubu, a takŜe dla
Lucyny i Marka w 15. rocznicę ślubu oraz dla całej rodziny
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Antonia Szczurowska, Zuzanna Anna śołubak, Justyna Joanna Marcisz, Iga Michalina Lach, Aleksandra Antonina
Hampel, Alexander David Wysocki
1700 Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Z okazji 22. rocznicy urodzin córki Małgorzaty o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo oraz
dary Ducha Świętego dla solenizantki i całej rodziny
Poniedziałek – 3 lipca 2017 – św. Tomasza Apostoła
J 20,24-29
630 Za †† rodziców Marię i Pawła, †† dziadków i całe pokrewieństwo
1800 Za † chrześniaka Marka Kowalczyk, wszystkich †† z rodziny Kowalczyk i Helowicz
Wtorek – 4 lipca 2017
Mt 8,23-27
630 Za † męŜa Józefa i jego †† rodziców
1800 Z okazji 85. rocznicy urodzin Zygmunta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilata i całej rodziny
Środa – 5 lipca 2017
Mt 8,28-34
630 Za † Józefa Sztuka
1800 Za † Bronisława Dempniak oraz o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i zdrowie
dla całej Ŝyjącej rodziny
I Czwartek miesiąca – 6 lipca 2017 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.
Mt 9,1-8
630
Za † Teofila Panic
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 – 7 lipca 2017
Mt 9,9-13
630 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Krystynę i Bronisława Miśkowicz, dziadków z
obu stron, teścia Mieczysława Tarnowskiego i †† z rodziny
1700 NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 W intencji Parafian i czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sobota – 8 lipca 2017 – św. Jana z Dukli, kapłana
Mt 9,14-17
630 Za † Aleksego Kwaśnica, †† rodziców i siostrę Wandę
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: Za †† rodziców Annę i Jana Olszyna oraz Jadwigę i Jerzego Pater
XIV Niedziela zwykła – 9 lipca 2017
Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
700 Za † Mariana Kos w 1. rocznicę śmierci i †† z rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do B. Op. w int. Pauliny i Oliwii Musiolik z ok. 18. r. ur. z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosł. i światło Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej
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Z okazji 10. rocznicy ślubu Iwony i Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i dzieci
1200 Za † Romana Siemińskiego w 1. rocznicę śmierci, † ojca Henryka, †† dziadków Młyńskich
oraz o poprawę zdrowia dla brata Janusza Siemińskiego
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze B. błogosł. i zdrowie
dla Krystyny Popławskiej z okazji 60. r. urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieŜy na czas wakacji.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
• Do końca czerwca po Mszach wieczornych naboŜeństwa czerwcowe.
• Dzisiaj w klasztorze Annutiata ostatnie przed wakacjami Spotkanie dla rodzin. Rozpoczęcie o 1600.
• Od jutra, przez cały okres wakacyjny Msze Święte w tygodniu o 630 oraz o 1800. Nie będzie
Mszy o 900. Spowiedź w tym okresie zasadniczo przed Mszą poranną i wieczorną.
• W tym tygodniu odbędzie się pielgrzymka do Torunia i Lichenia. Z przyczyn organizacyjnych (zbyt małym zainteresowaniem) musiał ulec zmianie termin. Pielgrzymka odbędzie się
w środę i czwartek, 28 i 29 czerwca. Wyjazd o 500. Wszelkie informacje u ks. Kamila.
• W czwartek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
• W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 1600. Tego
dnia takŜe w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do
uczestnictwa w modlitwie w dowolnej chwili dnia.
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• Odwiedziny chorych będą na przełomie lipca i sierpnia.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• Za tydzień gościć będziemy księdza neoprezbitera Patryka Wrambę z par. WNMP, który
udzieli nam prymicyjnego błogosławieństwa.
• 9 lipca koło Rodziny Radia Maryja organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę. Informacje dotyczące zgłoszeń na plakatach.
• We wrześniu planujemy pielgrzymkę do alpejskich sanktuariów w Austrii. Termin 15-17
września (piątek-niedziela). Szczegóły na plakacie.
• Parafia św. Mikołaja organizuje pielgrzymkę do Włoch, w tym do sanktuarium św. Mikołaja w
Bari. Termin 13-22 września. Szczegóły na plakacie.
• Za pomocą portalu pomagam.pl zwraca się o pomoc nasza parafianka Riwana Pisarek. Szczegóły
na stronie internetowej.
• 25 czerwca w Rudach o 1700 koncert organowy. Wystąpi Stanisław Pielczyk.
• 30 czerwca w Opolu koncert charytatywny na rzecz katedry opolskiej.
• 2 lipca na G. św. Anny pielgrzymka dzieci. Rozpoczęcie o 1000.
• Ojcowie Franciszkanie z G. św. Anny zapraszają na Święto MłodzieŜy (17-22 lipca). Plan na
plakatach i na stronie swietomlodziezy.com.
• Od 27 do 30 lipca w Czernej k. Krakowa odbędą się Karmelitańskie Dni Młodych. Zgłoszenia
na www.bosi.org.pl
• Od 12 do 19 sierpniu w Raciborzu planowany jest Centralny Zlot Turystów Kolarzy. Szczegóły
i zapisy na plakatach (raciborz.pttk.pl/66zlot).
• Przypominamy, Ŝe Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Raciborza wyrusza 14 sierpnia.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Danuta Musialik, lat 62, zam. na ul. Drewnianej
 Józef Franica, lat 63, zam. na ul. Katowickiej
 Stanisław Kotwicki, lat 68, zam. na ul. Dworskiej
 Karol Wojacki, lat 76, zam. na ul. Wileńskiej (poprzednio Skłodowskiej)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

