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nr 24/2012 (435) 10 czerwca 2012 r.

X Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (3, 20-35)
„Bliscy Jezusa, wybrali się, Ŝeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem:
Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z
Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak moŜe szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo
wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie moŜe się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to
taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to
nie moŜe się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie moŜe wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić,
jeśli mocarza wpierw nie zwiąŜe, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy
i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po
Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: KtóŜ jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I
spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę BoŜą, ten
Mi jest bratem, siostrą i matką.”
Zdarzyło ci się kiedyś wyjść przed szereg?
Zrobić coś więcej niŜ trzeba było? Pamiętasz wtedy
reakcje innych? Te krzywe spojrzenia, dogryzania,
słowa pełne zarzutów, nawet od najbliŜszych. Podobnego uczucia, jakiego w takiej sytuacji wielu z
nas doświadcza, doświadczył i Jezus. W dzisiejszej
Ewangelii jesteśmy świadkami wielkiej miłości
Jezusa względem człowieka. Jego zaangaŜowanie
było tak wielkie, Ŝe nawet najbliŜsi uwaŜali, Ŝe
„odszedł od zmysłów”, a faryzeusze uznali Go za
opętanego. Skąd zatem taka postawa wśród owych
ludzi?
Śledząc Ewangelie dowiadujemy się, Ŝe Jezus
przemawiał nie jak uczeni w Piśmie, ale jak ten,
który ma władzę (por. Mk 1,22). Ludzie widząc
cuda, jakie działał Jezusa, sami stwierdzali, Ŝe
działa z mocą (por. Mk 1,27). Taka postawa musiał
wzbudzić zazdrość wśród faryzeuszy, uczonych
Piśmie, którzy z pewnością wykonywali to, co
musieli, no bo tak wypadało. Czy przypadkiem i
nasza postawa nie jest podobna do ich postawy? Po
co będę się wychylać, to takie nie modne. Czemu ja

mam się starać? Czasami mam wraŜenie, Ŝe chętnie
robimy to, co jest wymagane, ale trud juŜ sprawia
zrobienie coś więcej. Zapominając przy tym słowa,
które wielokrotnie Jezus powtarzał uczniom: „kto
chce zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci swe
Ŝycie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.
Nie powinny nas zatem dziwić słowa, które
usłyszeli od Jezusa uczniowie, gdy ci przyszli Mu
oznajmić, Ŝe Jego bliscy chcą się z Nim zobaczyć.
Bliskim Jezusa jest właśnie ten, kto umie stracić
swoje Ŝycie dla Jezusa tzn. robi więcej niŜ do niego
naleŜy. Dlatego teŜ św. Paweł woła do kaŜdego z
nas: „w miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie
Ŝyczliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości.
Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie słuŜbę Panu”
(Rz 12,10nn). Dlatego teŜ trzeba nam nieustannie
wołać:
Panie Jezu cichy, serca pokornego uczyń serce moje według serca Twojego. Naucz mnie poświęcać się dla innych. Wypalaj mój egoizm i
naucz mnie kochać Amen.
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Poniedziałek – 11 czerwca 2012 – św. Barnaby, apostoła
Mt 10,7-13
630
Za † ciocię Małgorzatę Lukaszczyk
700
Z okazji urodzin Mateusza: o wiarę, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo BoŜe
1800 1. Za †† rodziców Jana i Jadwigę, brata Joachima, bratanicę Urszulę, męŜa Joachima, synową
Urszulę i dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji księdza Łukasza w I rocznicę święceń kapłańskich o błogosławieństwo BoŜe i
wszelkie łaski w pracy duszpasterskiej
Procesja Eucharystyczna
Wtorek – 12 czerwca 2012
Mt 5,13-16
630
Za †† ojca Wojciecha w rocznicę śmierci, matkę Marię, braci Józefa, Stanisława i Ferdynanda
i †† z rodziny
800
W języku niemieckim: O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla rodziny Mańka oraz o zdrowie
dla Doroty; za †† męŜa Antoniego, rodziców z obu stron
900
Za †† męŜa Eugeniusza Janczyszyna w 26. rocznicę śmierci, syna Czesława, rodziców z obu
stron i pokrewieństwo
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Bogusława z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Procesja Eucharystyczna
Środa – 13 czerwca 2012 – św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora K-ła Mt 5,17-19
630
Za †† rodziców Annę i Sylwestra, brata Ernesta, bratową Urszulę i za całe pokrewieństwo
700
Za †† męŜa Antoniego Jabłonkę oraz rodziców z obu stron i pokrewieństwo
1800 1. Za † tatę dra Józefa KręŜla w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Juliana i † brata ks.
Władysława
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo w intencji Damiana w 18. rocznicę urodzin
Procesja Eucharystyczna
Czwartek – 14 czerwca 2012 – bł. Michała Kozala, bpa i męczennika
Mt 5,20-26
630
Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowskich, braci Leona, Zygfryda, szwagra Helmuta oraz
Gertrudę Iskra
700
Do Miłosierdzia BoŜego i Matki Najświętszej za † męŜa Adolfa Sekułę w 5. rocznicę śmierci
1800 1. Za † męŜa Józefa Migułę, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące
oraz przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie w rodzinie
2. Za †† rodziców Józefa i Marię Klinik, córkę Łucję, synów Pawła i Karola, dziadków z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Procesja Eucharystyczna
Piątek – 15 czerwca 2012 – Najświętszego Serca Pana Jezusa
J 19,31-37
630
Za †† rodziców Jana i Annę, siostrę Julię, wujka Karola i Martę
900
W intencji Parafian
1630
szkolna: Za † matkę Halinę Tabaczar w 10. rocznicę śmierci † ojca Eugeniusza
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Władysława i Helenę Wojda, Adelę i
Wincentego Kalinowskich, siostrę Krystynę, za † Józefa Kokoszkę (od współlokatorów z ulicy
Katowickiej 23 i 23a), za † Janinę Figiel w 5. rocznicę śmierci, za †† Tadeusza RoŜnawskiego
w 25. rocznicę śmierci, mamę Annę RoŜnawską, rodziców i krewnych z obu stron, za †† Zofię
i Rudolfa Podsiadło oraz dziadków z obu stron, za †† mamę Olgę Fajngold, ojca Maksymiliana i wszystkich †† z pokrewieństwa, za †† ojców Józefa i Bronisława, za †† Eryka Wańka,
syna Rajmunda i rodziców z obu stron, za † Stanisława Kowalskiego (w 30. dzień), za † Irenę
Sosnowską (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Katowickiej), za †† rodziców i rodzeństwo Zeman i rodziców Buczek, za †† Józefa Kwaśniewicza w I rocznicę śmierci oraz Genowefę
Kwaśniewicz, za † Józefa Cywińskiego (w 30. dzień, od sąsiadów), za † Łucję Bober (w 30.
dzień), za † Edwarda Barabasza (od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), do Miłosierdzia BoŜego
za † Łucję Bober (od współlokatorów z ulicy Waryńskiego 5b i 5c), za † Reginę Jóźwiak (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Sobota – 16 czerwca 2012 – Niepokalanego Serca NMP
Łk 2,41-51
630
Za †† syna Jana, męŜa Eugeniusza, zięcia Mariana i †† z całej rodziny
700
W intencji Rajmunda z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† babcię Annę, dziadka Władysława, ojca
Mariana, wujka Mietka (4 miesiące po śmierci) oraz za †† z rodzin Antkiewiczów i Ratajczaków
2. Za matkę Marię w dniu jej urodzin, † ojca, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
1900
NaboŜeństwo ku czci św. Józefa (i krótkie spotkanie dla męŜczyzn zainteresowanych przystąpieniem do Bractwa św. Józefa)
Niedziela – 17 czerwca 2012 – Odpust Parafialny
Oz 11,1.3-4.8-9; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Horsta z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Dziękczynna w intencji Janiny i Bronisława z okazji 45. rocznicy ślubu o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1030 1. Suma odpustowa w intencji Parafian
2. Do Opatrzności BoŜej z podziękowaniem za dar miłości małŜeńskiej i wszystkie otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w intencji Haliny i Józefa Langer z
okazji 25. rocznicy ślubu oraz 60. rocznicy urodzin Haliny
1200
Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Julii i Mikołaja w 50. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. W intencji dzieci z Białorusi o BoŜe błogosławieństwo dla nich i ich rodzin oraz w intencji ich
dobrodziejów
W tym tygodniu modlimy się: W intencji naszej parafii
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
naboŜeństwo Eucharystyczne. Do czwartku po Mszach wieczornych procesje Eucharystyczne.
• W poniedziałek o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Próba chóru we wtorek o 1700.
• W środę o godz. 1500 wyrusza pielgrzymka do Rzymu i San Giovanni Rotondo.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• Z okazji uroczystości NSPJ dzieci zapraszamy na Msze w piątek.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W piątek przypada nasza patronalna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte w
ten dzień o 630, 900, 1630 (szkolna), 1800. NaboŜeństwo o 1730. Zachęcamy w ten dzień do uczestnictwa
we Mszy Świętej. Nie ma tego dnia postu. Liturgiczny obchód odpustu w przyszłą niedzielę. Suma o
godz. 1030.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
• Na Górze św. Anny w czwartek dzień modlitw chorych i dzieci specjalnej troski.
• W niedzielę 24 czerwca równieŜ na Górze św. Anny pielgrzymka męŜczyzn i młodzieńców. Na
pielgrzymce będzie okazja do przystąpienia do Bractwa św. Józefa. Planujemy wyjazd na G. św. Anny. MoŜna jechać całymi rodzinami - zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii. MęŜczyzn, którzy nawet
tylko wstępnie myślą o przystąpieniu do bractwa, zapraszamy na naboŜeństwo i spotkanie w sobotę,
16 czerwca o 1900. Zapraszamy do udziału. Spotkanie na pewno nie przeszkodzi w śledzeniu transmisji z Euro.
• Rodziny objęte pomocą Caritas mogą zgłosić się we wtorek po odbiór mleka.
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Fundacja Polesie Wschód po raz 15 organizuje pobyt dzieci z Białorusi i zwraca się prośba o przyjęcie
dzieci na okres dwóch dni, w sobotę i niedzielę, 16 i 17 czerwca. Zakończenie wieczorną Mszą Świętą. Zgłoszenia pod tel. 507 865 858; 591 717 653 lub w SP nr 4.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; w przyszłą niedzielę przed kościołem
zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie uroczystości BoŜego Ciała.

Bractwo
świętego Józefa
Główna idea i cele Bractwa św. Józefa
Główną ideą, która przyświeca Pasterzowi diecezji
opolskiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa
dojrzałej toŜsamości męŜa, ojca i katolika, zaangaŜowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego
wzór z Ŝycia św. Józefa, a inspirację – z nauczania bł. Jana Pawła II.
Pełny statut Bractwa św. Józefa zostanie ustalony na pierwszej kapitule, która w sposób ostateczny określi
cele Bractwa. Jednak odczytując znaki czasu oraz biorąc pod uwagę motywy reaktywowania Bractwa, juŜ
moŜna jego cele określić następująco:
• uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa,
•
•
•

chrześcijańska formacja członków do dojrzałego realizowania powołania męŜa i ojca,
formowanie i pobudzanie członków do zaangaŜowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,
inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii.

Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy
Zgodnie z podstawową jego ideą, reaktywowane Bractwo św. Józefa, adresowane jest do męŜczyzn, którzy
ukończyli 18. rok Ŝycia. Zainteresowani przynaleŜnością do Bractwa zaproszeni są do zapoznania się i
ostatecznie do przyjęcia wynikających zobowiązań członków, mianowicie:
• podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,
• codziennej modlitwy (w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego) w intencji rodzin w ogóle, a w szczególności rodzin zagroŜonych rozbiciem oraz osób chorych i konających,
• częstego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania,
• chętnego uczestnictwa w Ŝyciu parafii i zaangaŜowania społeczNa zawsze młodzi...
nego (na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie),
Niedziela po 2030
• świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom
dziś o Lednicy
Bractwa.
NZM@poczta.fm
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.: 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;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

