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XXVI Niedziela zwykła
I Czytanie – Księga proroka Ezechiela (18, 25 – 28)
„To mówi Pan Bóg: Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie
jest słuszny. Słuchaj jednakŜe, domu Izraela: Czy mój sposób
postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest
przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości,
dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które
popełnił. A jeśli bezboŜny odstąpił od bezboŜności, której się oddawał,
i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy Ŝyciu. Zastanowił się i
odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno Ŝyć będzie, a nie
umrze.”
Czytając dzisiejszą Liturgię Słowa,
a zwłaszcza pierwsze czytanie na myśl przyszła
mi 3 zasada dynami Newtona, która mówi, Ŝe
kaŜda akcja wywołuje rekcję. Ta reakcja jak
podaje definicja owej zasady ma wartość i
kierunek działania ten sam, ale jest przeciwnie
zwrócona. W zasadzie tej rozchodzi się o to, Ŝe
konkretne działania przynoszą konkretne skutki.
Podobnie teŜ jest w naszym Ŝyciu,
wszystkie nasze działania (dobre lub złe)
przynoszą bardziej lub mniej poŜądane efekty.
JednakŜe nie zawsze chcemy o tym pamiętać.
Mam czasem wraŜenie, Ŝe niezbyt zastanawiamy
się nad naszym postępowaniem. MoŜna
powiedzieć, Ŝe nie jeden z nas kieruje się w Ŝyciu
w myśl zasad: „jakoś to będzie” albo „po trupach
do celu” lub ewentualnie „ raz się Ŝyje”.
Dzisiejsze czytanie przypomina nam na
to, Ŝe jesteśmy odpowiedzialni za nasze
postępowanie. W zeszłym tygodniu prorok
Izajasz zachęcał do szukania woli Boga w
naszym Ŝyciu. Dzisiaj Ezechiel juŜ mówi wprost
o konsekwencjach naszego wyboru.
Nie ma się co czarować, nasze czyny
ciągną i będą ciągnąć za sobą róŜne
konsekwencje. A co za tym idzie i grzech ciągnie

za sobą konsekwencje. I chociaŜ konsekwencje
grzechu najtrudniej dostrzec, to jednak
wyrządzają najwięcej szkody, bo zamykają nas
na
Boga
i
drugiego
człowieka.
I nie ma się tutaj juŜ co dziwić, Ŝe zaczynamy
wszystkich wokół siebie oskarŜać o nasze
niepowodzenia. Dlatego warto juŜ dziś zacząć
zastanawiać się naszymi działaniami i prosić
Boga o pomoc w tym, z czym sobie nie radzimy.
Panie poślij mi Ducha swojego. Ducha
mądrości, Ducha roztropności. Otwórz moje
oczy i serce, bym potrafił dostrzegać twoja
wolę, bym potrafił zrozumieć twoje wskazówki
na Ŝycie. Amen
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Poniedziałek – 26 września 2011
Łk 9,46-50
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinach
dzieci /intencja od mamy Hildegardy/
700
Za †† rodziców Rozalię i Jacka, teściów Marię i Michała oraz †† z rodziny
1800 1. Za †† męŜa Stanisława, syna Jana Charęza, rodziców z obu stron i brata Władysława
2. Za †† teściów Martę i Józefa oraz synów Klausa i Konrada i synową Barbarę
Wtorek – 27 września 2011 – św. Wincentego a Paulo, kapłana
Łk 9,51-56
630
W intencji Janiny oraz całej rodziny MoŜdzeń o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski w dalszym Ŝyciu rodzinnym
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Kazimiery z okazji 60. rocznicy urodzin i Henryka z
okazji 64. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
800
W języku niemieckim: Für lebende und verstorbene Missionare
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę Agnieszkę Lechowicz w 5. rocznicę śmierci,
jej †† rodziców i teściów i wszystkich †† z rodziny
2. Za † Mateusza Nowickiego w 4. rocznicę śmierci
Środa – 28 września 2011 – św. Wacława, męczennika
Łk 9,57-62
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Jerzego Kuzara w 50. rocznicę urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
dla całej rodziny
700
Za †† rodziców Emilię i Sylviusa Bulenda, †† z rodzin Adamczyk, Bulenda i Kalus, ††
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary i Kazimierza, dzieci, wnuków i prawnuków, o
zdrowie o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Za † Marka Hipnarowicza
Czwartek – 29 września 2011 – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
J 1,47-51
630
Za †† ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Annę, męŜa Kazimierza, brata
Władysława, teściów Marię i Józefa, dziadków z obu stron
700
Za † ojca Mieczysława Krechowieckiego i ††z rodzin Krechowieckich i ŚwiŜewskich
1630
Spowiedź dla dzieci
1800 1. Za † Zdzisława Jakosza w I rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Józefa w 60.
rocznicę urodzin i w 35. rocznicę ślubu Józefa i Teresy z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
Piątek – 30 września 2011 – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła
Łk 10,13-16
630
Za † Genowefę Raim w 2. rocznice śmierci
700
Za †† rodziców Jana i Stefanię Rusin, męŜa Ryszarda, siostry Stanisławę, Krystynę i
Jadwigę oraz za †† z pokrewieństwa
1800 1. Za † męŜa i ojca Pawła Świętka w 6. rocznicę śmierci i † matkę Jadwigę Kusidło w I
rocznicę śmierci
2. Za zmarłych /zbiorowa/: za †† rodziców Franciszka i RóŜę Madeckich, za † Stanisławę
Zapotoczny w I rocznicę śmierci, za † Ritę KrziŜok, za † Janusza Honczara w 30.
dzień po śmierci, za † Mateusza Sołtan-Mendelskiego, za † Joachima Dudę w 30. dzień
po śmierci /od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22/, za † Józefa Kurkulonisa w 30.
rocznicę śmierci, za † Czesławę Jaroszewicz w 30. dzień po śmierci, za † mamę
Stanisławę Czerwińską oraz ††ojca Józefa, dziadków Kazimierę i Michała Butyńskich,
za † Barbarę Machalską w 30. dzień po śmierci, za †† teściów Wacława i Bronisławę
Sobczyk, Jerzego i Ryszarda Sobczyk, za † męŜa Tadeusza Miziocha, teściów Bertę i
Józefa, rodziców Joannę i Józefa Horczyk, Jolantę Horczyk, Matyldę Mikołajczyk, †† z
pokrewieństwa z obu stron i z rodziny Górnik, za † brata Jana Krzykallę w 30. dzień po
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śmierci, † szwagra Henryka Paprotnego w 2. rocznicę śmierci, za †† rodziców Emila i
Marię, siostrę Małgorzatę, brata Horsta, szwagierkę Waltraudę, za †† rodziców Józefę i
Michała oraz brata Kazimierza Chirkowskich, za †† brata Karola Gawlinę, rodziców
Gawlina, Henryka Janosza, rodziców Janosz, Krystynę i męŜa Alojza DzierŜingę
MłodzieŜowa:
1900
I Sobota miesiąca – 1 października 2011 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora
Kościoła
Łk 10,17-24
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Leona z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1400
Ślub: Agnieszka Sośnierz – Patryk Piaskowski
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† Ŝonę Jadwigę w rocznicę urodzin i rodziców z obu stron
2. Za † męŜa i ojca Andrzeja Durlaka i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
XXVII Niedziela zwykła – 2 października 2011
Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
700
Za † Jana Pudę w 8. rocznicę śmierci i †† z rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w 60. rocznicę urodzin
Teresy i Franciszka, o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata dla całej rodziny
1030
Za †† Franciszka, Antoniego i Marię Jabłońskich, †† Domicelę i Stanisława Rudzkich
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Fabian Bogdan Jaszczyk,
Małgorzata Magdalena Basior, Jacek Tadeusz Janeczek, Hanna Helena Jurkowska,
Milena Maria Majndok, Laura Wiktoria Turek, Julia Marta Madecka, Julita Helena
Palicka, Igor Joachim Jaśkiewicz, Adam Mirosław Czajkowski
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe (prowadzi Rycerstwo Niepokalanej)
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary i Krzysztofa w 10. rocznicę ślubu z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz
w intencji syna Jarosława w 7. rocznicę urodzin z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i
światło Ducha Świętego na czas nauki i dalszym Ŝyciu
W tym tygodniu modlimy się: za wrogów Kościoła, KrzyŜa i Ewangelii o poznanie miłości Boga i
nawrócenie
• Dzisiaj o godz. 1700 róŜaniec za młode pokolenie, o godz. 1730 nieszpory niedzielne.
• Spotkania grup formacyjnych o stałych porach.
• W tym tygodniu swoje spotkania w salkach w domu katechetycznym będą miały dzieci
przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii Świętej. MoŜna wybrać jedną z czterech
moŜliwości: we wtorek o 1530 lub o 1630, w piątek o 1530 lub o 1630.
• W czwartek, 29 września, obchodzimy święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W
tym dniu na godz. 1630 zapraszamy dzieci na spowiedź.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1900.
• Od soboty rozpoczyna się miesiąc październik. Zapraszamy do licznego udziału w
naboŜeństwach róŜańcowych: w soboty i niedziele o 1715, od poniedziałku do piątku po Mszy
wieczornej.
• W tym tygodniu przypada I. sobota miesiąca. O godz. 700 Msza św. w intencji członków
śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana tajemnic oraz róŜaniec. Od godz. 730 odwiedziny
chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. Od godz. 1600 spowiedź oraz adoracja
Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny.
• W sobotę takŜe, w Trzebnicy Pielgrzymka Caritas diecezji opolskiej, wolonotariuszy i
pielęgniarek.
• W tym tygodniu przypada wspomnienie św. Hieronima, patrona biblistów. Od kilku lat z tej
okazji czytamy wspólnie Biblię. W przyszłą niedzielę czytać będziemy fragmenty księgi
Mądrości Syracha. Zapraszamy chętnych do czytania. Zapisy w zakrystii.
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W przyszłą niedzielę o godz. 12 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka
przedchrzcielna w sobotę o godz. 1900.
NaboŜeństwo róŜańcowe w przyszłą niedzielę o 1715 poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”, a takŜe kalendarze.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, z przyszłej niedzieli na potrzeby
Kurii i Seminarium.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Gorąco
dziękujemy organizatorom, sponsorom, uczestnikom oraz widzom XX. Przeglądu Piosenki
Religijnej „Spotkałem Pana”. Dziękujemy takŜe za złoŜone w minioną niedzielę przed kościołem
ofiary na dalsze remonty; zebrano kwotę 3650 zł.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Aleksander Kurkulonis, lat 59, zam. na ul. Opawskiej 85
 Joachim Boszczon, lat 56, zam. na ul. Pomnikowej 6
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
**********************************************************************************

Wypowiedzi o różańcu
RóŜaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi.
W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od
swej kuzynki, ElŜbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze
wydarzenia (Tajemnice) z Ŝycia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego
serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania. (bł. Jan Paweł II)
Odmawiać RóŜaniec oznacza uczyć się patrzeć na Jezusa oczyma Jego Matki, kochać Jezusa sercem
Jego Matki. (bł. Jan Paweł II)
RóŜaniec pomaga być mocnymi w wierze, stałymi w miłości i radosnymi i wytrwałymi w nadziei. (bł.
Jan Paweł II)
RóŜaniec, jeśli nie sprowadza się do mechanicznego powtarzania tradycyjnych formuł, jest medytacją
biblijną, w której przebiegamy myślą wydarzenia z Ŝycia Jezusa razem z Najświętszą Dziewicą i tak
jak Ona zachowujemy je w sercu. W wielu wspólnotach chrześcijańskich istnieje… piękny zwyczaj,
jakim jest odmawianie w sposób bardziej uroczysty róŜańca w rodzinie i w parafii. Niech ten dobry
zwyczaj nie ustaje… przeciwnie, podtrzymujmy go z jeszcze większą gorliwością, aby dzięki szkole
Maryi światło wiary coraz bardziej jaśniało w sercach chrześcijan i w ich domach. (Benedykt XVI)
Święty róŜaniec jest potęŜną bronią. UŜywaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki. (św. J. M. Escriva)
Przylgnijcie do róŜańca. Okazujcie wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa. (św. o. Pio)
Nie ma w Ŝyciu problemu, którego by nie moŜna rozwiązać z pomocą róŜańca. (s. Łucja z Fatimy)
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.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.

