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XVI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (6,30-34) 
 

„Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co 
zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami 
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem 
przychodziło i odchodziło, Ŝe nawet na posiłek nie mieli czasu. 
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich 
odpływających. Wielu zauwaŜyło to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające paste-
rza. I zaczął ich nauczać.”  
 
W trosce o odpoczynek 
 

Jednym z najprostszych sprawdzianów praw-
dziwej miłości jest troska o odpoczynek osoby 
kochanej. Jak długo mąŜ dostrzega zmęczenie Ŝo-
ny, jak długo interesuje się jej samopoczuciem, tak 
długo autentycznie kocha. Z chwilą gdy zabraknie 
zainteresowania jej zmęczeniem, mamy znak nie-
zawodny, Ŝe jego miłość obumiera. Rzecz jasna nie 
chodzi tu jedynie o pytanie: „jak się czujesz, ko-
chanie”, choć i ono jest waŜne. Ten, kto kocha, 
intuicyjnie wyczuwa, na jakim zapasie sił podejmu-
je trud dnia lub kończy go osoba kochana. Istota 
zaś tego zainteresowania polega na tym, Ŝe na-
tychmiast spieszy z pomocą i gotów jest organizo-
wać godziny wytchnienia. Bywa, Ŝe trzeba to czy-
nić kosztem własnego czasu, własnych sił, ale zaw-
sze jest to czyn radosny, czyn prawdziwej miłości. 

Chrystus objawia nam miłość zatroskaną o od-
poczynek swych uczniów, gdy w dniach szczegól-
nego zmęczenia wzywa: „Pójdźcie wy sami osobno 
na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”. Wy-
czerpanych ilością ludzi, którzy przychodzili do 
nich, tak „Ŝe nawet na posiłek nie mieli czasu”, 
zabiera do łodzi i udaje się z nimi „na miejsce pu-
stynne, osobno”. 

 

Szkoda, Ŝe to wezwanie naszego Zbawiciela 
nie zostało w chrześcijaństwie pełniej odczytane i 
nie nadano mu tej rangi, jaką winno posiadać. Od-
poczynek jest formą wybawienia człowieka. Jezus 
jako Zbawiciel troszczy się o regenerację sił swoich 
uczniów. Do dnia dzisiejszego nie dowartościowa-
no słów Syna BoŜego wzywających do odpoczyn-
ku. On, jako Syn Człowieczy, z własnego doświad-
czenia wiedział, jak waŜny w naszej ludzkiej egzy-
stencji jest odpoczynek. 

W ewangelicznej szkole opanowanie sztuki 
mądrego odpoczynku musi być zaprogramowane. 
Praktyka wskazuje na to, Ŝe jest to jedna z tych 
umiejętności, którą u Boga trudno zaliczyć na bar-
dzo dobry. Znacznie łatwiej przychodzi opanowa-
nie solidności w pracy, a nawet sztuki dobrej mo-
dlitwy, niŜ mądrego odpoczynku. Nie spotkałem 
jeszcze ani jednej dobrej ksiąŜki, która uczyłaby 
odpoczynku w duchu Ewangelii. Rzecz to dziwna, 
gdyŜ tomy instrukcji dotyczących podejścia do 
pracy czy doskonalenia modlitwy moŜna układać w 
całe biblioteki, natomiast prostych wskazówek 
pomagających w wychowaniu do odpoczynku nie 
ma prawie w ogóle. 

Umiejętność odpoczywania i organizowania 
odpoczynku dla innych stanowi istotny element 
miłości bliźniego. Zmęczenie rzutuje bezpośrednio 
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na odniesienie do innych. Znacznie łatwiej zacho-
wać spokój w sytuacjach trudnych, gdy człowiek 
dysponuje świeŜymi siłami, niŜ wówczas gdy pada 
ze zmęczenia. To prawdziwa miłość wzywa do 
troski o własny odpoczynek, byśmy mogli być dla 
ludzi dobrzy, i troski o ich odpoczynek, by oni 
mogli być dobrzy dla innych. 

Nie chodzi tu o wielkie wyjazdy na wczasy, 
które często są utrudnieniem a nie odpoczynkiem. 
Chodzi o godziny snu, o kilkugodzinny spacer, o 
relaks, który pomaga w odnalezieniu siebie i spoj-
rzeniu na całość aktualnych zadań z pewnej per-
spektywy. Jezus ujął to wspaniale uŜywając w 
swym wezwaniu słowa „nieco” — „odpocznijcie 
nieco”. Czasem wystarczy godzina wytchnienia, by 
na zmęczonej twarzy pojawił się znów uśmiech. 

Najgroźniejszym przeciwnikiem odpoczynku 
we współczesnym świecie jest przeliczanie godzin 
oddechu na pieniądze, jakie w tym czasie moŜna 
zarobić. Jest to spojrzenie bardzo krótkowzroczne. 
Mądry odpoczynek ma wielki wpływ nie tylko na 
odniesienie do innych ludzi, lecz równieŜ na wy-
dajność pracy. Opłaca się zatem zarówno z punktu 
widzenia dobrej atmosfery między ludźmi, jak i z 
punktu widzenia ekonomicznego. Warto się o tym 
przekonać.  

Aby refleksja nad wypoczynkiem nie była tyl-
ko słowem, spróbujmy w najbliŜszych dniach, dla 
swoich bliskich, zorganizować chwilę odpoczynku. 
Niech to będzie ta forma oddechu, którą oni sami 
najbardziej lubią. 

 

Ks. Edward Staniek za mateusz.pl 
 

 

Poniedziałek – 23 lipca 2012 – święto św. Brygidy, patronki Europy   J 15,1-8 
   630   Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego, brata Grzegorza, ††  dziadków z obu stron i wszystkich 

†† z całego pokrewieństwa   
 1800   W intencji ks. Ireneusza o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej w dniu urodzin (od 

Rycerstwa Niepokalanej) 
Wtorek – 24 lipca 2012 – św. Kingi      Mt 12,46-50 
   630   W intencji Jadwigi i Krzysztofa w 58. rocznicę ślubu, dziękczynna o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie w rodzinie  
 1800   Do Anioła StróŜa i Ducha Świętego w intencji wnuczki Karoliny z okazji 16. rocznicy urodzin, 

z prośbą o światło Ducha Świętego w nauce i o BoŜe błogosławieństwo dla niej i rodziców 
Bogumiły i Czesława  

Środa – 25 lipca 2012 – święto św. Jakuba Apostoła    Mt 20,20-28 
   630   Dziękczynna, do BoŜej Opatrzności w intencji Pawła Przybylskiego z okazji 40. rocznicy uro-

dzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie  
 1800   Z okazji 50. rocznicy urodzin Mariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia  
Czwartek – 26 lipca 2012 – uroczystość św. Anny, patronki diecezji   Mt 13,16-17 
   630    W intencji wnuczek Ani i Oli o BoŜe błogosławieństwo 
 1800   Za † Krystynę Wolną w dniu imienin (od koleŜanek) 
Piątek – 27 lipca 2012 – św. Joachima      Mt 13,18-23 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji 72. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie  
 1800   Za †† rodziców Nikodema w 10. rocznicę śmierci i Annę Bobryk, †† teściów Eryka i Agniesz-

kę Grabowskich oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące 
Sobota – 28 lipca 2012         Mt 13,24-30 
   630   Za † Halinę Górską oraz za †† rodziców z obu stron, †† Genowefę, Jana, Bronisława, Paulinę, 

Eugeniusza, Bogusławę, Krzysztofa i Karolinę, Karola, Stanisławę, Franciszka, Adolfa, Geno-
wefę, Zdzisława i Mariannę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące   

    1600    Ślub: Justyna Mikołajczyk – Mateusz Palicki 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Heleny z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny   
    2. Dziękczynna w intencji Marioli z okazji 40. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosła-

wieństwo w całej rodzinie  
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XVII Niedziela zwykła – 29 lipca 2012    2 Krl 4,42-44; Ed 4,1-6; J 6,1-15 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Tadeusza z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności w intencji Piotra z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie  
 1030    W intencji rocznych dzieci: Natalia Kucińska, Milena Majndok   
 1200   Za † Ritę KrziŜok w I rocznicę śmierci  
 1700    RóŜaniec 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Laury Kiersz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji pielgrzymów udających się na Jasną Górę 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• Przypominamy, Ŝe w okresie wakacji Msze Święte w tygodniu są o 630 oraz o 1800. Kancelaria czynna 
jest rano do godz. 800, po południu bez zmian. Spowiedź zasadniczo przed Mszami. 

• W tym tygodniu w poniedziałek święto św. Brygidy, patronki Europy, w środę święto św. Jakuba, w 
czwartek święto św. Anny. 

• W środę takŜe przypada wspomnienie św. Krzysztofa. W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych 
poświęcenie pojazdów. 

• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę na Górę św. Anny (wyjazd o 830), a takŜe o zapisach na 

pieszą pielgrzymkę, która wyruszy z Raciborza 30 lipca. 
• Ze względu na okres wakacyjny odwiedziny chorych będą w dwie kolejne soboty: w najbliŜszą sobo-

tę, 29 lipca (chorzy, których odwiedza ks. Adam, czyli na ul. Słowackiego, Chełmońskiego oraz ks. 
Ireneusz na ul. Katowickiej) w kolejną sobotę, 4 sierpnia pozostali chorzy. Zgłoszenia w kancelarii lub 
zakrystii. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem dodat-

kowa zbiórka na cele remontowe. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Urszula Frost, lat 73, zam. na ul. Opawskiej 62 (pogrzeb w par. na Ostrogu) 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
Zapraszamy na strony internetowe 

www.n sp j r a c ibor z .p l  

www.na s za -w i a r a .p l /n sp j  
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Komunikat Biskupa Opolskiego na XVI niedzielę zwykłą 
 

Drodzy Diecezjanie! 
W tym roku świętujemy 40-lecie utworzenia 

diecezji opolskiej, a takŜe 20. rocznicę ustanowie-
nia przez bł. Jana Pawła II metropolii górnośląskiej, 
w skład której wchodzą archidiecezja katowicka 
oraz diecezje gliwicka i opolska. Motywowani 
troską o umocnienie wzajemnych więzi Kościołów 
lokalnych w ramach naszej metropolii, ustaliliśmy 
wraz z biskupami katowickim i gliwickim, Ŝe odtąd 
wymiar metropolitalny będą miały następujące 
pielgrzymkowe spotkania w naszych diecezjach: 
pielgrzymka męŜczyzn i młodzieŜy męskiej w 
Piekarach Śląskich (w ostatnią niedzielę maja); 
Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) w 
dawnej cysterskiej świątyni w Rudach oraz obcho-
dy PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego na Górze Świę-
tej Anny (zwykle w drugą sobotę września), 
zwłaszcza wieczorna procesja ze świecami. 

Mając to na uwadze, w imieniu biskupa gli-
wickiego Jana Kopca, serdecznie zapraszam 

wszystkich drogich współbraci w kapłaństwie, 
osoby Ŝycia konsekrowanego i lud wierny naszej 
diecezji do Rud w Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, w środę 15 sierpnia br., na uroczystą Sumę o 
godz. 11.00, której przewodniczyć będzie nasz 
metropolita abp Wiktor Skworc.  

W kontekście wakacyjnego pielgrzymowania 
zachęcam takŜe do ochotnego udziału w tegorocz-
nej 36. Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną 
Górę w dniach 29 lipca – 4 sierpnia br., w letnich 
uroczystościach annogórskich i we wszelkich lo-
kalnych uroczystościach odpustowych. Niech te 
modlitewne spotkania będą radosnymi aktami 
uwielbienia składanymi Bogu za dar naszej diecezji 
w 40-lecie jej powstania. 

Na trud pielgrzymowania i radość wakacyjne-
go wypoczynku z serca Wam błogosławię. 

 
† Andrzej Czaja 

Biskup Opolski 
 
 

Zmiany personalne w naszym dekanacie 
Miesiąc sierpień to tradycyjnie czas zmian personalnych w parafiach. W tym roku w naszym de-

kanacie tych zmian będzie sporo. Zmienia się dwóch proboszczów: na emeryturę odchodzi pracujący od 
wielu lat w Raciborzu ks. Jan Szywalski, proboszcz w Studziennej. Zmiana proboszcza nastąpi takŜe w 
par. św. Mikołaja. Na prośbę ks. Piotra Adamowa przez rok będzie związany ze wspólnotą Focolari. TakŜe 
w gronie wikariuszy nastąpią zmiany. Do Opola odchodzą ks. Łukasz z par. Matki BoŜej oraz ks. Wojciech 
i Jacek z parafii na Ostrogu. 
 W naszej parafii miejsce odwołanego w marcu ks. Wojciecha zajmie znany nam z praktyki ks. 
Piotr Herok, neoprezbiter z parafii Malnia. TakŜe od końca sierpnia rezydentem w naszej parafii będzie 
przechodzący na emeryturę ks. Bogdan Kicinger. Dotychczasowy pro-
boszcz z Babic pochodzi z naszej parafii, u nas, za czasów ks. Posta prze-
Ŝywał swoją Msze Prymicyjną. 
 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 1800; 
środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś o pielgrzymce 
NZM@poczta.fm 


