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XXIV Niedziela zwykła
I Czytanie – Księga Syracydesa (27,30 – 28,7)
Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy
błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek Ŝywi
złość przeciw drugiemu, jakŜe u Pana szukać będzie uzdrowienia?
Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakŜe
błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem trwa w nienawiści, któŜ
więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się przykazań. Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze NajwyŜszego i daruj obrazę.
Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś: nie chce się uniŜyć: no, bo dlaczego ja mam
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odcho- ustąpić? I czekasz, a tu nic. I w środku ta gorycz,
dzą”. W tym prostym zdaniu zawarta jest myśl ten ból, który przeszywa serce na wskroś, powowynikająca z dzisiejszego czytania. Oto sam dując, Ŝe nie moŜna sobie miejsca znaleźć. MoŜe
Bóg, przez starotestamentaldlatego warto ustąpić i wyciąnego mędrca wzywa do
gnąć rękę na zgodę.
przebaczenia innym przewiLekcja przebaczenia w
nień. Czy słyszysz w tych
końcu okazuje się lekcja busłowach wołanie Jezusa „i
dowania relacji, kształtowania
przebacz nam nasze winy,
tego co nazywamy miłością
tak jak i my przebaczamy
bliźnich. Dlatego trzeba nam
tym, którzy przeciw nam
nieustannie wołać do Pana o
zawinili” (Mt 6,12). Nie ma
łaskę przebaczenia.
innego wyjścia chcąc uzyPRZEBACZENIE
skać BoŜe przebaczenie
Jezu, który przebaczyłeś
musimy sami przebaczyć.
swoim oprawcom naucz i
jest najtrudniejszą miłością
Przebaczenie otwiera nas na
mnie przebaczać. Wlej w
drugiego człowieka. Przyczynia się wchodzenia moje serce miłość, która otwiera mnie na inw głębsze relacje z innymi. śycie jednak uczy, ze nych. Duchu Miłości i Przebaczenia przemienie jest to takie proste.
niaj mnie w narzędzie BoŜej Miłości Amen.
Skąd zatem bierze się trudność w przebaczeniu? MoŜe z tego, Ŝe nasz egoizm, chora duma

Nowy adres: www.nspjraciborz.pl
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Poniedziałek – 12 września 2011
Łk 7,1-10
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Wernera Przybillę w I rocznicę śmierci
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Moniki i Eryka z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1800 1. Za † ojca Zygmunta oraz za †† Helenę i Edmunda, Stanisławę i Ludwika, †† z rodziny
2. Za †† rodziców Wojciecha, Anielę i Augustyna oraz †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 13 września 2011 – św. Jan Chryzostoma, bpa i doktora K-ła
Łk 7,11-17
630
Za †† rodziców Bronisławę i Stanisława, siostrę Zofię i †† z pokrewieństwa
700
Za†† Janinę Tantała w 18. rocznicę śmierci, ojca Marcina, matkę Julię, braci Michała i
Mariana, siostrę Helenę, matkę Katarzynę Król, babcię Anastazję i Teodozję Szpunar
W języku niemieckim: Za † Franciszka Skroch
800
1800 1. Za †† rodziców Józefa i Zofię Kłosek
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława w dniu urodzin, †† teściów Anielę i Michała, szwagra Michała, siostrzenicę Barbarę
Środa – 14 września 2011 – PodwyŜszenie KrzyŜa Świętego
J 3,13-17
630
Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie Bronisławy Untan i
o BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
700
Do Miłosierdzia BoŜego o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ewy i Krystiana
oraz dla całej rodziny
1800 1. Z okazji 15. rocznicy ślubu Zuzanny i Gabriela z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. W intencji Bogumiła z okazji 42. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Czwartek – 15 września 2011 – NMP Bolesnej
J 19,25-27
630
Do BoŜej Opatrzności o światło Ducha Świętego dla dzieci i o zdrowie dla całej rodziny
700
Do BoŜej Opatrzności w 55. rocznicę ślubu Katarzyny i Franciszka z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1630
Szkolna: Za †† Maksymiliana Fajngolda, Ŝonę Olgę i †† z obu stron
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w pewnej intencji o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej
rodziny oraz za †† rodziców
2. Za zmarłych /zbiorowa/: za † siostrę Małgorzatę, brata Horsta, bratową i †† rodziców z
obu stron, za †† rodziców Anielę i Henryka, teścia Tadeusza, brata Michała, Mirosława,
szwagrów Józefa, Piotra i Eugeniusza i wszystkich †† z rodziny Sapa, za † Tadeusza
Szembela w dniu jego urodzin, za † męŜa Henryka Hulbój, za †† rodziców Halinę i Grzegorza Mielczarek, za † Józefę Martynus /w 30. dzień po śmierci/, za † ElŜbietę Ulańską
/w 30. dzień po śmierci/, za † Alfonsa Łomnickiego /w 30. dzień po śmierci/, za † Adama
w 40. rocznicę śmierci oraz †† jego rodziców, za † Urbana Grzonkę w rocznicę urodzin,
za † Barbarę Machalską /od lokatorów z ul. Polnej 6/, za † Jana Kubów /w 30. dzień po
śmierci/, za †† ojca Stanisława, matkę Helenę i †† z rodziny
1930
W intencji uczestników Szkoły Nowej Ewangelizacji o BoŜe błogosławieństwo
Piątek – 16 września 2011 – św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
Łk 8,1-3
630
Za †† Ŝonę Alicję Szykuła, rodziców z obu stron, †† z rodziny
700
Do Miłosierdzia BoŜego za duszę Ŝony Julii Simek i jej †† rodziców
1800 1. Za †† Mariana Bochenka w 6. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, krewnych i dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Za †† Mariana, Zofię, matkę, Władysława Wróblewskich, Rozalię, Macieja Kaliciak, Helenę Piotra Drobny, Helenę, Marię, Dominika Jurkowskich, Łucję, Józefa Trojnar, †† z rodziny Finster, Molek, Janikowscy oraz dusze w czyśćcu cierpiące
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MłodzieŜowa w ramach XX Festiwalu Spotkałem Pana: Ku czci św. Stanisława w intencji organizatorów, uczestników, darczyńców Festiwalu oraz w intencji całej młodzieŜy o
BoŜe błogosławieństwo
Koncert Bartka Jaskota
Sobota – 17 września 2011
Łk 8,4-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbasa
700
Za † męŜa i ojca Józefa Kolowca w 2. rocznicę śmierci
1300
Ślub: Ewa Falińska – Mateusz Gosz
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† Renatę Krzikalla, brata Piotra, rodziców z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Za †† braci: Feliksa, Bronisława i Ignacego Pieniutów oraz †† bratowe Helenę i Jadwigę
1900
Festiwal „Spotkałem Pana” – koncert w 20-lecie Festiwalu w RCK
XXV Niedziela zwykła – 18 września 2011
Iz 55,6-9; Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Bogdana z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z okazji 18. urodzin Rafała o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla
całej rodziny
1030 1. śniwne – w intencji rolników i działkowiczów
2. W intencji Tadeusza Staniszewskiego z okazji 70. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie w rodzinie
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli i Zbigniewa z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1600
Festiwal „Spotkałem Pana” – koncerty na Rynku
1730
Nieszpory niedzielne
Za † męŜa Henryka Delonga w I rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
1800
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• W środę święto podwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Odpust w Studziennej w przyszłą niedzielę.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• Wznawiamy spotkania formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Spotkania odbywają się w
środy po wieczornej Mszy Świętej. Zapraszamy takŜe nowe zainteresowane osoby. Pragniemy
takŜe stworzyć osobną grupę męŜczyzn. Dziś, gdy wychowanie religijne jest pozostawione odpowiedzialności kobiet, troska o formowanie męŜczyzn wydaje się być pilną koniecznością. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych panów na środowe spotkanie.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• Próba chóru w czwartek o 1800.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O godz. 1730 RóŜaniec.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. O 1930 w kaplicy
pod kościołem Msza Święta.
• Rodziców dzieci z klas 3, przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii Świętej zapraszamy na spotkania (jedno
do wyboru) dziś, w niedzielę o godz. 1600, albo we wtorek
po wieczornej Mszy Świętej o 1830.
Na zawsze młodzi...
• W przyszłą niedzielę wypada wspomnienie św. Stanisława
Kostki, patrona dzieci i młodzieŜy. Z tej okazji, a takŜe z
Niedziela po 2030
okazji XX Festiwalu „Spotkałem Pana” zapraszamy młodziś: „Spotkałem Pana”
dzieŜ całego dekanatu na Mszę Świętą w piątek o 1900. WyNZM@poczta.fm
stąpi Bartek Jaskot. W sobotę w RCK o 1900 koncert z okazji
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20-lecia Festiwalu. Zapraszamy takŜe na Raciborski Rynek w przyszłą niedzielę. Początek koncertów o 1600. Szczegóły na plakacie.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900.
Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.
W przyszłą niedzielę o 1030 podziękowanie za Ŝniwa, o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. W zakrystii jest
do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem oraz katechizm dla młodzieŜy YOUCAT.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na
Wydział Teologiczny. Za tydzień dodatkowa zbiórka na cele remontowe naszego kościoła.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Antoni Omachel, lat 59, zam. na ul. Słowackiego 67
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
W tym roku mija 20 lat od pierwszego Raciborskiego Festiwalu, którzy pozwolił zaprezentować muzykę chrześcijańską lokalnej
publiczności. Przez te lata byli chyba wszyscy
najwaŜniejsi Polscy wykonawcy. Festiwal
pozwolił takŜe na promocję wielu raciborskich
zespołów. Był czymś, co mobilizowało wielu
młodych ludzi do muzykowania i tworzenia
własnych utworów.
Dziękujemy wszystkim, którzy na przestrzeni
tego czasu pomagali w realizacji tego przedsięwzięcia. Po 20 latach zapraszamy:

•

Piątek, 16 września 2011
godz. 19.oo, kościół NSPJ
Msza Święta i koncert Bartka Jaskota i Witka Górala

•

Sobota, 17 września 2011
godz. 19.oo, Dom Kultury „Strzecha”
Koncert Jubileuszowy „2 dychy na karku”

•

Niedziela, 18 września 2011
godz. 16.oo, Raciborski Rynek
Piknik rodzinny z muzyką chrześcijańską zespołów: Scholi z par. Matki
BoŜej, Ant Ruth z Chorwacji, Porozumienie, Full Power Spirit, INAH,
Love Story

www.spotkalempana.raciborz.com.pl
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
NSPJ@raciborz.com.pl

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i 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):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

