gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 39/2011 (399) 2 października 2011 r.

XXVII Niedziela zwykła
Z księgi proroka Izajasza (5,1-7)
„Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na Ŝyznym pagórku.
OtóŜ okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną
winorośl; pośrodku niej zbudował wieŜę, takŜe i kadź w niej wykuł.
I spodziewał się, Ŝe wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. „Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i męŜowie z Judy,
rozsądźcie, proszę, między mną a między winnicą moją. Co jeszcze
miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy
czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc
dobrze! PokaŜę wam, co uczynię winnicy mojej: Rozbiorę jej Ŝywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano.
Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iŜ
wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakaŜę spuszczać na nią deszcz”. OtóŜ winnicą Pana Zastępów jest
dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew
krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.”
Dzisiejsze Pierwsze Czytanie jest chyba bliskie
kaŜdemu z nas. Nierzadko przy naszych blokach czy
domach mamy swoje małe ogródki, w których uprawiamy kwiaty czy warzywa. Wkładasz w nie wiele
wysiłku: plewisz podlewasz nawozisz. I pewnie masz
teŜ to doświadczenie, kiedy mimo wielkiego wysiłku
owoc jest mizerny. Doskonale znasz to uczucie rezygnacji czy swoistego smutku.
W podobnej sytuacji staje dzisiaj przed nami Bóg,
który widzi jak Jego winnica marnieje. W powyŜszych
słowach Bóg przedstawia jaki los czeka Jego lud,
kiedy odstąpi do Niego. Przez ostatnich kilka niedziel
Bóg w swoim Słowie wołał o nasze opamiętanie.
Dzisiaj stawia nas przed konkretnymi konsekwencjami
naszego postępowania.
Bóg stwarzając człowieka, uczynił go na swój obraz i podobieństwo (Rdz 1,26-27). To zaś, co nas
upodabnia do Boga jest miłość, bo On jest Miłością
(por. 1J 4,9). Dlatego teŜ Bóg ma prawo wymagać od
nas miłości. On na kaŜdym kroku daje nam dowody
swojej miłości i troski, czego ostatecznym wyrazem

jest to, Ŝe wydaje swojego Syna dla naszego zbawienia
(J 3,15). Odrzucając Boga odrzucamy zatem miłość.
Nie ma się zatem teŜ co dziwić, Ŝe dzisiaj tak duŜo zdrad, niewierności, złamanych serc. Trudno kogoś
kochać, kiedy sam boję się przyjąć miłość od innych.
Odrzucając miłość zaczynamy porastać w egoizm,
samowystarczalność czy oschłość stając się przez to
jak ciernie czy osty w ogrodzie.
KaŜdy z nas chce być kochanym i mieć to poczucie bliskości drugiej osoby. By to się stało rzeczywistością musimy sami najpierw przyjąć miłość od innych, by dać ją dalej.
MoŜna teŜ zatem powiedzieć, Ŝe w dzisiejszym
Słowie Bóg po cichu woła o Miłość: Dziecko moje,
otwórz swoje serce na Mnie. Pozwól Mi wejść i wypełniać je Moją Miłością, byś mógł być szczęśliwy. Nie
bój się zatem wołać do Pana:
Panie wypełnij moje serce Miłością. Naucz mnie
kochać bezwarunkowo. Naucz mnie kochać innych,
tak jak Ty kochasz mnie. Amen.
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Poniedziałek – 3 października 2011
Łk 10,25-37
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla Tadeusza z okazji 65. rocznicy urodzin
Do BoŜej Opatrzności w intencji Eryka z okazji 70. urodzin oraz Moniki z okazji urodzin z
700
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1800 1. Za ††rodziców Antoninę i Józefa Piechaczek oraz †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek
2. Za †† rodziców Jana i Bertę Petela
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek – 4 października 2011 – św. Franciszka z AsyŜu
Łk 10,38-42
630
Za †† chrzestnych: Jana i Elfrydę Kubek, † chrzestną Marię Kowol i †† z rodziny
700
Za †† matkę Martę Peikert, męŜa Zygfryda, rodziców Skorupa i †† z pokrewieństwa
800
W języku niemieckim: Za † Antoniego Solicha
1800 1. Przez wstawiennictwo Matki BoŜej w intencji Oli, Wiktora i Ani o potrzebne łaski i dary
Ducha Świętego
2. Za †† rodziców Antoniego i Marię, dziadków z obu stron, siostrę Jadwigę, szwagra Władysława, Stanisława i dusze w czyśćcu cierpiące oraz w pewnej intencji
NaboŜeństwo róŜańcowe
Środa – 5 października 2011 – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Łk 11,1-4
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Piechula
Za †† Salomeę i Jana Czernieckich w 16. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
700
1800 1. Za † Marię Zuber w 2. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Augusta i Otylię oraz Antoniego i Gertrudę, † Klarę Doboszyńską i
wszystkich †† z pokrewieństwa
NaboŜeństwo róŜańcowe
I Czwartek miesiąca – 6 października 2011
Łk 11,5-13
630
Za † brata Grzegorza, †† rodziców Wiktorię i Alojzego Baranek, ich rodzeństwo, współmałŜonków i wszystkich †† z ich rodzin oraz za †† dziadków z obu stron
700
Za †† ciocię Dorotę Kubek, Herberta i Ritę Jonas, Ericha i Stefanię Gebhart
1630
Szkolna: Za † ojca Bolesława Gunię, † teścia Jana Pustelaka i †† z rodziny
Godzina święta
1730
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań /od wspólnoty
modlącej się za kapłanów „Margaretka”/ oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Za †† Kazimierza Cińcio w 20. rocznicę śmierci, Ŝonę Annę i †† z pokrewieństwa z obu
stron
NaboŜeństwo róŜańcowe
I Piątek miesiąca – 7 października 2011 – NMP RóŜańcowej
Łk 11,15-26
630
Za †† męŜa Gintra Grzesiczka, teściów Jana, Anastazję, ciocię Antoninę, szwagierkę Hildegardę, męŜa Rudolfa, syna Piotra, †† pokrewieństwo
715 Za † Ŝonę Janinę Tantała w 18. rocznicę śmierci
1700
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† męŜa Franciszka Schulza w 11. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron Schulz, Kostyra, pokrewieństwo z obu stron Schulz, Kostyra, Talaga, dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo róŜańcowe
1900
Msza Święta młodzieŜowa
Sobota – 8 października 2011
Łk 11,27-28
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny i Eryka z okazji 40. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
700
Z okazji 45. rocznicy ślubu Teresy i Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1300
Ślub: Katarzyna Iwanicka – Patryk Koenig
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
18
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim i † matkę Marię
Blana
2. W intencji Ojczyzny
XXVIII Niedziela zwykła – 9 października 2011 – Dzień Papieski
Iz 25,6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
700
Dziękczynna do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Felicji i Waltra w 45. rocznicę ślubu o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe
w rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † ojca Maksymiliana Kłoska i †† jego rodziców
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Gerarda w 30. rocznicę ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1200
Za †† męŜa Stanisława, rodziców Marię i Wojciecha Niklewicz, Katarzynę i Antoniego i
†† z rodziny
NaboŜeństwo róŜańcowe
1715
1800
W intencji Teresy i Mieczysława Grzeszczyk z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojczyzny
• Dzisiaj, z racji minionego wspomnienia św. Hieronima, w naszej parafii czytamy fragmenty Pisma
Świętego. Niech będzie to dla nas zachętą do osobistej lektury Słowa BoŜego. Zapraszamy na
godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, które poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. Przez cały miesiąc październik zachęcamy do modlitwy RóŜańcowej (w tygodniu po Mszy
wieczornej). Zachęcamy, aby tę modlitwę ofiarować w intencji Ojczyzny, o wierność Bogu,
KrzyŜowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Ślubów Jasnogórskich. MoŜna takŜe przystąpić do
Krucjaty RóŜańcowej. Deklaracje i szczegóły są na ulotkach.
• Od dziś przeŜywamy Tydzień Miłosierdzia.
• Od tego tygodnia rozpoczynamy spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania. Podział na grupy oraz terminy spotkań znajduje się na stronie internetowej (www.naszawiara.pl/b12) oraz w gablotce pod wieŜą. Obecność obowiązkowa.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. Zapraszamy takŜe dzieci przygotowujące się do Komunii (w
tym tygodniu spotkań w salkach dla nich nie będzie).
• Próba chóru w czwartek o 1800.
• O 1900 w czwartek spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• 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 tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja
do spowiedzi w czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700.
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
DLATEGO ŚWIĘTY - jest to głośna publikacja postulatora księdza Sławomira Odera napisana we współpracy z włoskim dziennikarzem Saverio
Gaetą. KsiąŜka ta powstała w oparciu o trzy tomy materiałów zgromadzonych w czasie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Odzwierciedla zagadnienia, które pojawiły się w dokumentacji stanowiącej podstawę prac Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, tzw. positio.

4
•
•

Źródło - gazetka
W sobotę 8 października w Winowie koło Opola pielgrzymka RóŜ RóŜańcowych.
Za tydzień w niedzielę 9 października w całej Polsce będziemy przeŜywali Dzień Papieski pod
hasłem "JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK MODLITWY". Z tej okazji w naszej parafii gościć
będziemy zespół górali "STACHONIANIE" , którzy upiększą liturgię oraz dla nas po mszach św.
zaśpiewają ulubione pieśni papieŜa. Przy tej okazji młodzieŜ będzie rozprowadzała "kremówki
Papieskie", kubki z grawerem naszej parafii, breloki oraz ksiązki pt.: "Dlatego święty”. Prawdziwy Jan Paweł II, o którym opowiada postulator procesu beatyfikacyjnego". Promocyjna cena 20
zł. Ofiary zostaną przekazane na duszpasterstwo młodzieŜy naszej parafii.
• Wspólnota Trudnych MałŜeństw „SYCHAR”, której celem jest dąŜenie do uzdrowienia sakramentalnego małŜeństwa, zaprasza wszystkie małŜeństwa będące w kryzysie, osoby po rozwodzie na rekolekcje na G. św. Anny. Rozpoczęcie 28 października. Więcej informacji na
www.sychar.org
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za tydzień zbiórka na rzecz Fundacji Trzeciego Tysiąclecia.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Zofia Prędkiewicz, lat 72, zam. na ul. Katowickiej 23a
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

KaŜde trudne sakramentalne małŜeństwo
jest do uratowania...
Charyzmatem Wspólnoty Trudnych MałŜeństw SYCHAR jest dąŜenie jej
członków do uzdrowienia sakramentalnego małŜeństwa, które przeŜywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem - Bogiem w kaŜdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej moŜliwe jest odrodzenie małŜeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemoŜliwych.
Prawda o mocy sakramentu oznacza, Ŝe nawet, jeśli małŜonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą
w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małŜeństwo - Sakramentalne Przymierze małŜonków z Bogiem - trwa nadal. Nadal są męŜem i Ŝoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament
małŜeństwa jest darem Boga, który daje małŜonkom siłę odtwarzania wspólnoty małŜeńskiej właściwie w kaŜdej sytuacji. Zapraszamy małŜonków przeŜywających trudności małŜeńskie na rekolekcje.

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś rozmowy o Psalmach
NZM@poczta.fm
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
NSPJ@onet.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.

