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XIV Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (11, 25 – 30)
„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię,
Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyŜ takie było
Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt teŜ nie zna
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a
moje brzemię lekkie.”

P

rawda o Jezusie Chrystusie, Synu BoŜym naleŜy do samej istoty objawienia trynitarnego.
W niej i poprzez nią Bóg objawia siebie jako jedność niezgłębionej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Tak więc ostateczne źródło tego świadectwa, które Ewangelie (i cały Nowy Testament)
dają o Jezusie Chrystusie jako Synu BoŜym, stanowi sam Ojciec: Ojciec poznający Syna i siebie
w Synu. Jezus, objawiając Ojca, przybliŜa nam to
poznanie, jakie Ojciec ma o sobie samym w swoim odwiecznym, Jednorodzonym Synu. Przez to
odwieczne synostwo Bóg odwiecznie jest Ojcem.
W duchu prawdziwej wiary i radości, pełni podziwu i wzruszenia, wyznajemy słowami Jezusa:
„Wszystko przekazał Ci Ojciec, Jezu, Synu BoŜy,
i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, tylko Syn, i ten, komu Ty, Syn, zechcesz
objawić”. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy – woła
Jezus – którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście, a Ja
was pokrzepię”. „Przyjdźcie” – to wezwanie niesie
się jak gdyby poza krąg ludzi Jezusowi współczesnych, tych, którym dane było spotkać Go na drogach swego Ŝycia i swego cierpienia. To wezwanie dociera do ubogich wszystkich czasów, jest
aktualne takŜe w dniu dzisiejszym i wciąŜ się odradza na ustach i w sercu Kościoła. W parze z nim

idzie inne wezwanie: „uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Cichość i pokora Jezusa
stają się wezwaniem, aby wejść do Jego szkoły:
„uczcie się ode Mnie”. Chrystus jest „Świadkiem
wiernym”(Ap 1, 5) tej miłości, jaką Bóg ma do
człowieka. Świadectwo BoŜej prawdy i BoŜej
miłości zespalają się w jedno. Pomiędzy tym, co
czyni, a tym, co głosi, jest dogłębna spójność,
jednorodność. Jezus nie tylko uczy miłości jako
największego przykazania, ale sam najdoskonalej
je wypełnia. Nie tylko głosi osiem błogosławieństw w Kazaniu na Górze, ale sam jest ich
Ŝywym wcieleniem. Nie tylko stawia wymaganie
miłości nieprzyjaciół, ale sam spełnia to wymaganie w godzinie ukrzyŜowania: „Ojcze, przebacz
im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Owa
„cichość i pokora serca” Ŝadną miarą nie oznacza
słabości. Wręcz przeciwnie, Jezus jest wymagający. Jego wymagania wkraczają w dziedzinę Prawa
i moralności.[...] Pomiędzy Ewangelią cichości i
pokory a Ewangelią wymagań moralnych nie ma
sprzeczności. Jezus Ŝyje Prawdą, którą głosi, i Ŝyje
Miłością, którą objawia, a jest to miłość wymagająca, tak jak prawda, z której płynie.
św. Jan Paweł II, 1987 i 1988 r.
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Poniedziałek – 10 lipca 2017
Mt 9,18-26
630
Za † Elfrydę Taszka w 25. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo
1800 W intencji Joanny i Bogumiła z okazji 22. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Wtorek – 11 lipca 2017 – św. Benedykta, opata, patrona Europy
Mt 19,27-29
630 Za †† rodziców Krystynę i Franciszka Hellebrandt, dziadków Hellebrandt i Fojcik, pokrewieństwo i Annę Król
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Helenę w 7. rocznicę śmierci, zaginionego ojca Waltra,
†† dziadków z obu stron i pokrewieństwo
Środa – 12 lipca 2017 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.
Mt 10,1-7
30
6
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Romana, †† rodziców i rodzeństwo
1800 Za † wujka Waltra Cyroń (od rodziny Niemczacz z Pruchnika)
Czwartek – 13 lipca 2017 – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Mt 10,7-15
630 Za † męŜa, ojca, dziadka Mariana Głąb, †† rodziców, braci Jana, Stefana, Józefa, Mariana,
bratową Annę Wysowskich, teściów Karolinę i Stanisława Głąb
1800 Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Teresy z okazji 60. r. urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Piątek – 14 lipca 2017
Mt 10,16-23
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas oraz † siostrę Barbarę
1800 Za † Stefanię Wolną w 2. rocznicę śmierci oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla
całej rodziny
Sobota – 15 lipca 2017 – św. Bonawentury, biskupa i doktora K-ła
Mt 10,24-33
630
Za † Józefa Cwik, †† rodziców i starzyków
1730
Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 11. rocznicę śmierci (od RóŜ RóŜańcowych), do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stefana Nowakowskiego, †† rodziców Marię i Józefa śukowskich, Gertrudę i Józefa Nowakowskich, brata Romualda, szwagra Jana Majer oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, za † Małgorzatę Trojańską w 1. rocznicę śmierci, za † Ŝonę Helenę Gawrońską w 1. rocznicę śmierci, † syna Bolesława, jej †† rodziców Bronisławę i Jana Jasińskich, za †† ciocie Janinę, Krystynę, Marię, wujka Jerzego i za dusze w czyśćcu cierpiące, za † matkę Teresę Komor oraz †
ojca Józefa Komor i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Joachima Cymerman w 3. rocznicę
śmierci, za † męŜa, ojca Marka Górnego w 1. rocznicę śmierci i za wszystkich †† z rodziny,
za † męŜa Adama Sawłuk w 2. rocznicę śmierci, za † męŜa Jana w 5. rocznicę śmierci, ††
rodziców z obu stron i †† z rodziny Kasowskich i Kędzierskich, za † mamę Łucję Kunik w
3. rocznicę śmierci, † ojca Jana, †† dziadków Kunik i Skiba oraz wszystkich †† z rodziny, za
†† rodziców Bigus oraz DoleŜych, †† z rodzin Komorowskich oraz Bigus, za †† rodziców i
teściów oraz †† z rodzin Konieczny i Joneczek, za † Krystynę Wojtyszek (od sąsiadów z
ulicy Słowackiego 38), za † Edwarda Gajcy (od chrzestnego Pawła), za † Jana Kulczyckiego
(w 30. dzień), do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Henryka Rubiś, †† rodziców Józefa i Helenę Krzeszewskich, do Miłosierdzia BoŜego za † syna Dariusza Falkowskiego, †† męŜa Jerzego, rodziców Jana i Annę Fuglewicz, teściów, siostry Janinę i Marię oraz wszystkich †† z
rodziny, za mamę Wandę Karaczyn, †† dziadków z obu stron i wszystkich †† z rodziny, za
†† rodziców Józefa i Annę Beracz, Józefa i Adelę Kurpińskich, †† rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron oraz za †† Marię i Antoniego Woch, za † Zygmunta śołneczko (od sąsiadów z ulicy Kossaka)
XV Niedziela Zwykła – 16 lipca 2017
Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23
700 W intencji Andrzeja z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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Do B. Op., Serca Pana Jezusa, przez wstawiennictwo MBP w int. Arkadiusza i Koryny Wójcickich w rocznicę ślubu oraz w rocznicę ślubu Marty i Koriego z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą pomoc i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030 W intencji rodziny Rzeźnickich o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1200 Za † męŜa, ojca i dziadka Krzysztofa Finster w 5. rocznicę śmierci, †† teściów Henrykę i
Stanisława Finster, ojca Bronisława Klein
1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1600 RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Za † Józefa Piórko w 1. rocznicę śmierci i † wnuczkę Julię
Poniedziałek – 17 lipca 2017
Mt 10,34-11,1
630 Za † kuzyna Dionizego Kołodziejczyka, †† jego rodziców, braci i †† z pokrewieństwa
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji Piotra i Małgorzaty Skupień i syna Filipa o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie, zdrowie i dary Ducha Świętego
Wtorek – 18 lipca 2017
Mt 11,20-24
630 Do BoŜej Opatrzności w intencji Marka Popów z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę BoŜą
1800 Z okazji 10. rocznicy urodzin wnuka Igora z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego, opiekę Matki BoŜej dla Igora i całej rodziny
Środa – 19 lipca 2017
Mt 11,25-27
630 Za † Jadwigę Bortel w 1. rocznicę śmierci
1800 Za †† Izydora i Joannę Niestrój, †† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa
Czwartek – 20 lipca 2017 – bł. Czesława, kapł., patrona diecezji opolskiej
Mt 11,28-30
630 Za † mamę i babcię Jadwigę w rocznicę śmierci i za †† z rodziny
1800 W intencji matki Czesławy z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
Piątek – 21 lipca 2017
Mt 12,1-8
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Richarda Kowal w 1. rocznicę śmierci
1800 Msza św. wotywna o Miłosierdziu BoŜym: Za †† rodziców Annę i Mieczysława Strojny,
dziadków z obu stron oraz w intencji Tomasza i BoŜeny Strojny w 10. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Sobota – 22 lipca 2017 – św. Marii Magdaleny
J 20,1.11-18
630 Za † Ŝonę ElŜbietę Koczy w 9. rocznicę śmierci, †† brata Rudolfa i rodziców z obu stron,
aby Bóg przyjął ich do swojego Królestwa
1730
Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: Za †† Franciszka i Gertrudę Skroch, rodziców i rodzeństwo z obu stron
1930 Wieczór Uwielbienia
XVI Niedziela Zwykła – 23 lipca 2017
Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
700 W intencji ks. Ireneusza z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
(od Rycerstwa Niepokalanej)
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Z okazji 40. rocznicy ślubu ElŜbiety i Janusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny
1030 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, zdrowie, wieloletnie poŜycie
małŜeńskie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo w intencji Heleny i Eugeniusza z
okazji 55. r. ślubu oraz 75. rocznicy urodzin Heleny, a takŜe o zdrowie dla całej rodziny
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Gerarda i Doroty z okazji 55. r. ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Za † ojca Józefa Szurek w 12. rocznicę śmierci, za †† mamę Bronisławę, brata Romana
oraz dziadków z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: w intencji podróŜujących i wypoczywających na wakacjach
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•

Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. Jana Szańcę, który pracuje na Ukrainie w Sławucie. Po Mszy
będzie moŜliwość wsparcia parafii w której posługuje ks. Jan.
• Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• W okresie wakacyjnym Msze Święte w tygodniu o 630 i 1800. Spowiedź zasadniczo przed Mszami,
w sobotę od 1700.
• We wtorek wspomnienie św. Benedykta, patrona Europy.
• W przyszłą niedzielę o 1400 Msza Święta Trydencka; o godz. 1600 RóŜaniec Fatimski.
• W sobotę, 22 lipca o 1930 Wieczór Uwielbienia.
• Centrum Duszpasterstwa MłodzieŜy Diecezji Opolskiej zaprasza młodzieŜ na rocznicę Światowych Dni MłodzieŜy. Spotkanie odbędzie się w Opolu – Winowie w dniach 15 i 16 lipca. Rozpoczęcie o godz. 1000. Szczegóły na stronie botafe.pl.
• Ojcowie Franciszkanie z G. św. Anny zapraszają na Święto MłodzieŜy (17-22 lipca). Plan na
plakatach i na stronie swietomlodziezy.com.
• 6 sierpnia na G. św. Anny Pielgrzymka Motocyklistów.
• Przypominamy, Ŝe Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Raciborza wyrusza 14 sierpnia. Od
początku lipca w kancelarii jest moŜliwość zapisów do grupy niebieskiej. Prosimy o wcześniejsze
zapisy. Koszt: 25 zł. znaczek i ambulans, 30 zł bagaŜ, 25 zł autobus powrotny.
• We wrześniu planujemy pielgrzymkę do Wiednia i alpejskich sanktuariów w Austrii. Termin
15-17 września (piątek-niedziela). Szczegóły na plakacie, zapisy w kancelarii.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień dodatkowa zbiórka na
cele remontowe.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Marian Zawisła, lat 74, zam. na ul. Waryńskiego
 Zygmunt Wojtyszek, lat 67, zam. na ul. Słowackiego
 Zygmunt śołneczko, lat 61, zam. na ul. Kossaka
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
W minionym tygodniu otrzymaliśmy list od S. Teresy z
Kamerunu. Od pewnego czasu w ramach Adopcji Serca wspomagaliśmy wcześniej kleryka, a obecnie siostry
w nowicjacie.
Drogi KsięŜe Proboszczu. Bardzo serdecznie dziękuje za
następną ofiarę z czerwca. 15 sierpnia tego roku będziemy
znów się cieszyć następną konsekracją. S. Marceline złoŜy
Pierwszą Profesję Zakonną w Kamerunie w miejscowości
Doume. Jedna pallotynka w Kamerunie więcej Są trzy
juniorystki, Marceline będzie czwartą i jedna nowicjuszka
Raissa. Miejmy nadzieję, Ŝe jakieś dziewczęta przyjda w
tym roku do postulatu, są zgłoszone, ale zanim nie przyjdą
nie ma co się cieszyć, bo to róŜnie bywa. W ubiegłym roku były przyjęte dwie, jedna wydawałoby się
bardzo pewna, długoletnia kandydatka, a jednak Ŝadna nie poszła do nowicjatu. Wiem Ŝe nowicjat
ciągle się modli za swoich dobroczyńców w Polsce, tym moŜemy się odwdzięczyć, to jest pewne. Bóg
zapłać. Szczęść BoŜe s.Teresa Gieńko, koordynatorka adopcyjna.
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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

