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XXV Niedziela zwykła
I Czytanie – Księga proroka Izajasza (55, 6-9)
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki
jest blisko! Niechaj bezboŜny porzuci swą drogę i człowiek
nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad
nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyŜ hojny jest w przebaczaniu. Bo
myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi.
Jak rozśmieszyć Pana Boga? Przedstawić
Mu
swoje
plany
na
najbliŜsze
5 lat. MoŜe ta anegdota jest mało zabawna,
to jednak Ŝycie juŜ pokazuje, Ŝe ono tym bardziej
takie zabawne nie jest.
śyjemy w czasach, w których odnosi się
wraŜenie, Ŝe czas niesamowicie przyspieszył.
Ciągle mamy jakieś plany, niezałatwione sprawy.
Ciągle się gdzie spieszymy, biegniemy. Praca,
kariera, pieniądze odmieniamy dzisiaj przez
wszystkie moŜliwe przypadki i sposoby. Zapominając przy tym o tym, co najwaŜniejsze: o nas
i innych ludziach. Nie masz czasem wraŜenia, Ŝe
wszystko jest na twojej głowie? śe jak ty czegoś
sam nie zrobisz, to nikt inny tego nie dopilnuje?
Bóg zdaje się dzisiaj wołać: „Człowieku
zwolnij, dzisiaj mi szansę trochę popracować”.
Znasz to przysłowie: „Człowiek planuje, Pan Bóg
krzyŜuje”? Nie jest właśnie tak, ze za wszystko,
co nie wyjdzie Ci w Ŝyciu oskarŜasz Pana Boga?
MoŜe czas najwyŜszy zacząć z nim konsultować
wszelkie decyzje, na modlitwie czy na Mszy
Świętej lub lekturze Pisma św.? Nie wszystko, co
nam nie wyjdzie, jak poucza dzisiejsze Słowo
BoŜe jest „specjalnym” działaniem Boga.

www.nspjraciborz.pl

Izajasz zaprasza dzisiaj kaŜdego z nas do
szukania woli BoŜej w naszym Ŝyciu, do odnajdywania Jego drogi i kroczeniu nią tak jak tego
sobie Ŝyczy Bóg. Nie jest to łatwe
i takie proste jak by się nam wydawało.
To ciągłe natracenie się wymaga duŜo wysiłku i
roztropności
oraz
ciągłej
współpracy
z Bogiem. Dlatego trzeba nam nieustannie wołać
do Pana, aby pomagał nam odczytywać Jego
wolę w naszym Ŝyciu.
Panie poślij mi swojego Ducha, aby potrafił odnajdywać twoje drogi. Oświecaj moje
serce u umysł, otwieraj moje oczy
i oczyszczaj je. Dotknij równieŜ i moich uszu,
abym potrafił usłyszeć twój głos. Przyjdź Panie i prowadź mnie. Amen.
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Poniedziałek – 19 września 2011
Łk 8,16-18
630
W intencji Krystyny w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Za † matkę Hildegardę w rocznicę śmierci
700
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i Jana z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
2. Z okazji 64. rocznicy urodzin Kazimierza z podziękowaniem Panu Bogu i Matce BoŜej za
powrót do zdrowia, z prośbą o błogosławieństwo i dalsze łaski dla niego oraz dla wnuczki
Karoliny w 16. rocznicę urodzin
Wtorek – 20 września 2011 – św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
Łk 8,19-21
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Mariana Głomba, †† rodziców z obu stron, braci Józefa i Jana, bratową Annę i szwagierkę Krystynę
700
Za † matkę Marię w rocznicę śmierci, ojca Wojciecha, brata Ferdynanda, teścia, ciotkę
ElŜbietę, szwagra Antoniego i całe pokrewieństwo
800
W języku niemieckim: Zur Göttliche Vorsehung als Dank, mit der Bitte um weiteren Schutz
und Segen für die ganze Familie
1800 1. Za †† z rodzin Konopnickich i Długołęckich
2. Za † Jana Bacha w 25. rocznicę śmierci
Środa – 21 września 2011 – św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Mt 9,9-13
630
W intencji Małgorzaty i Jana z okazji 25. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo dla
całej rodziny
700
Za †† Ŝonę Natalię, rodziców Ryszarda i Gertrudę Warkocz oraz †† z rodzin Warkocz,
Kallus, Muchewicz, Mertuszka
1800 1. Za †† rodziców Jadwigę i Piotra Janosz, krewnych z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Katarzynę i Piotra, brata Jana Barcikowskich, wujostwo Marię i Michała
Wolskich
Czwartek – 22 września 2011
Łk 9,7-9
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Tadeusza i GraŜyny Rogala z okazji 30. rocznicy ślubu z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie oraz za †† rodziców i dziadków z obu stron
700
Za †† rodziców z obu stron, braci oraz szwagra
1630
Szkolna: Za †† męŜa Stanisława Uhryna w 10. rocznicę śmierci, syna Stanisława, rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny
1800 1. Za † prof. Józefa Cyranka z II. LO o spokój jego duszy /od uczennicy/
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Henryka Brzezińskiego w 2. rocznicę śmierci i wszystkich
†† z rodziny
Piątek – 23 września 2011 – św. Pio z Pietrelciny, kapłana
Łk 9,18-22
630
Za †† mamę Reginę Kalęba, rodziców Reinholda i Jadwigę Müller, siostrę Beatę i dziadków
700
Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Rozalię i Zofię Sutor, Mirosława Warzechę oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Beaty i Andrzeja
w 10. rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Augustyna Karch, męŜa Romana Zdrzałka, teściów Gertrudę i Pawła, szwagierkę Eugenię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 24 września 2011
Łk 9,43-45
630
Za †† rodziców Antoniego i Marię Rak, Joannę i Pawła Waliczek i †† z rodziny
700
Za † RóŜę Kwapisz
1730
Nieszpory Maryjne
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3
00
18
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Renaty i Mirosława Muchów w 25.
rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie w rodzinie oraz za †† rodziców
2. Za † Zofię Tomas w I rocznicę śmierci, jej męŜa Maksymiliana, †† Mariannę i Władysława Wlaszczyk
Czuwanie dla dorosłych: konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi…
XXVI Niedziela zwykła – 25 września 2011
Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
700
W intencji Agnieszki i Michała w I rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Stanisława z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1030
W intencji rocznych dzieci: Miłosz Dzimbor, Dawid Kręcisz, Martyna Anna Szramko,
Mikołaj Paweł Opszański, Hanna Pomiotło
1200 1. W 60. rocznicę urodzin Zygmunta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie w całej rodzinie
2. Z okazji 80. rocznicy urodzin Józefa Grabca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie w całej rodzinie
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † męŜa Mariana Myślińskiego w 3. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: w intencji rolników i działkowiczów, a takŜe o błogosławione owoce
pielgrzymki Ojca Świętego do Niemiec
• Dzisiaj dziękujemy za prace rolników, działkowiczów oraz za wszystkie plony ziemi. Niech to nas
wszystkich, skłania do szacunku do chleba, a takŜe do troski o najbiedniejszych. O godz. 1545 RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, o godz. 1730 nieszpory niedzielne.
• RównieŜ dzisiaj w ramach XX Festiwalu Spotkałem Pana na Rynku piknik rodzinny. Zapraszamy na koncerty od godz. 1600. Wystąpi między innymi schola z par Matki BoŜej, znany z rekolekcji dla młodzieŜy Full Power Spirit, Karolina Orzeł (INAH, z muzyką Ŝydowską) oraz związany z
naszą parafią zespół Love Story. Zapraszamy do licznego udziału.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• W środę święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
• Na wieczorną Mszę Świętą w środę zapraszamy młodzieŜ klas 3 gimnazjum, która podjęła przygotowanie do bierzmowania wraz z rodzicami. Po Mszy spotkanie. Obecność obowiązkowa.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy..
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie jeszcze spotkań dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej.
• Próba chóru w czwartek o 1800.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.
• Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny pielgrzymka Marianek.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900.
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.
• Wyjazd pielgrzymów do Berlina na spotkanie z Ojcem Świętym w czwartek o godz. 700. Przewidywany powrót w piątek we wczesnych godzinach porannych.
• W ostatnią sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej czuwanie dla dorosłych: konferencja,
adoracja i okazja do spowiedzi.
• W niedzielę 25 września w Częstochowie pielgrzymka Rodzin i MałŜeństw. Wyjazd o 630, zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
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•

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budujące się kościoły. Dziś takŜe przed kościołem zbiórka
na remonty.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Ksiądz Biskup Ordynariusz przekazuje takŜe podziękowania za ofiary dla głodujących w Afryce. Z całej
diecezji wpłynęło 530 tys zł. Przyszedł takŜe list od ks. Jana Koczy z Ekwadoru z podziękowaniem za okazaną pomoc.

•

Instrukcja Biskupa Opolskiego o przygotowaniu do bierzmowania
W czasie tzw. konferencji rejonowych została zaprezentowana księŜom Instrukcja, której
celem jest uporządkowanie przygotowań do bierzmowania oraz celebracji samego sakramentu. Ksiądz Biskup w Instrukcji podkreśla, Ŝe „miejscem właściwym przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia do której kandydat przynaleŜy”. Według instrukcji termin bierzmowania zostanie przesunięty na okres wielkanocny (czas przygotowania na
Zesłanie Ducha Świętego). O miejscu bierzmowania nie powinna decydować przynaleŜność
do danej szkoły. Wobec przesunięcia terminu, w praktyce, dana klasa niedługo po bierzmowaniu przestanie istnieć. Stąd jednym z celów przygotowań jest umiejscowienie kandydata
we własnej parafii. Instrukcja daje moŜliwość prowadzenia „Dzienniczka kandydatów”. To
juŜ znana młodzieŜy praktyka.
Instrukcja wprowadza równieŜ i istotne zmiany. Dotyczy to przede wszystkim długości
przygotowania. Docelowo przygotowanie ma obejmować wszystkie 3 lata gimnazjum (w 1 i
2 klasie raz w miesiącu, w 3 klasie w cyklu cotygodniowym). Oznacza to, Ŝe w niedługim
czasie zaprosimy do podjęcia przygotowań uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum.
Rodziców prosimy o zwrócenie uwagi na tę istotna zmianę.
Ponadto Instrukcja zachęca, aby imię z bierzmowania nawiązywało do imienia chrzcielnego (chyba, Ŝe to jest wyraźnie niechrześcijańskie), zaś jako świadka preferuje rodzica
chrzestnego.
• Niedziela, 18 września 2011, godz. 16.oo, 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
Patronat honorowy nad naszym Przeglądem objął Ksiądz Biskup
Paweł Stobrawa.
Dziękujemy za 20 lat Festiwalu: Urzędowi Miasta Racibórz, Starostwu Powiatowemu, Gminie Pietrowice Wielkie, Radiu Vanessa, Restauracji „Raciborska” na Rynku, p. Mariannie i Bernardowi Korzonek z firmy „OLYMP”, wydawnictwu „AMUN”, Margomedii, wydawnictwu SCRIBA, Księgarni
„Oficyna”, lodziarni „MIŚ”, Firmie transportowej „Weselak” , zakładowi „Staltech”, Bankowi Spółdzielczemu w Raciborzu, RaFaKo, Raciborskiej Izbie Gospodarczej, Hurtowni farb i lakierów: Jerzy
GRUD, sklepowi elektrycznemu ELMADO, p. Dorocie Mazur, kwiaciarni ALLEGRESSE, kwiaciarni
Pasja-Flora, p. Piotrowi Paskudzie, Salonowi Mody „Gabriela”, Studiu Foto-Video Sebastiana Węgorowskiego, zakładowi „Foto-Flesz” p. Jakieły, dziękujemy takŜe Przedsiębiorstwu Komunalnemu, oraz
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji i wszystkim Ŝyczliwym ludziom.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul.
ul.Warszawska
Warszawska29,
29,tel.
tel.032
032415
41531
3120;
20;

–

www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com
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.

