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XX Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Jana (6,51-58) 
 

„Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem Ŝywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za Ŝycie świata. 
Sprzeczali się więc między sobą śydzi mówiąc: Jak On moŜe nam dać 
/swoje/ ciało do spoŜycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: JeŜeli nie będziecie spoŜywali Ciała Syna 
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli Ŝycia 
w sobie. Kto spoŜywa moje Ciało i pije moją Krew, ma Ŝycie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spoŜywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał Ŝyjący Ojciec, a Ja Ŝyję przez Ojca, 
tak i ten, kto Mnie spoŜywa, będzie Ŝył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki 
jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki.” 
 

Gdy podał swoim uczniom chleb przemieniony 
i wino, tak powiedział: „To jest Ciało moje, to jest 
Krew moja” (Mt 26, 26. 28). Wierzmy Temu, któ-
remu zawierzyliśmy; Prawda bowiem nie zna 
kłamstwa... 

Prawdziwie jest to dar dziedzictwa Jego No-
wego Przymierza, które nam zostawił jako rękoj-
mię swej obecności tej nocy, w której został wyda-
ny, aby być ukrzyŜowany. To stanowi nasze zaopa-
trzenie na drogę, Nim poŜywiamy się na tej drodze 
Ŝycia, aŜ schodząc z tego świata dojdziemy do 
Niego. I dlatego mówi Pan: „Jeśli nie będziecie 
poŜywali mego Ciała i nie będziecie pili mojej 
Krwi, nie będziecie mieli Ŝycia w sobie” (J 6, 53). 
Chciał bowiem, by Jego dobrodziejstwa trwały 
wśród nas, chciał uświęcić nasze dusze swoją świę-
tą Krwią przez obraz własnej męki i dlatego naka-
zuje swoim uczniom, których ustanowił pierwszy-
mi kapłanami swojego Kościoła, aby nieustannie 
sprawowali te tajemnice Ŝycia wiecznego. Wszyscy 
zatem kapłani muszą je sprawować we wszystkich 
kościołach całego świata, aŜ Chrystus powtórnie 
przyjdzie z niebios. Do tego czasu kapłani i rzesze 
wiernych będą miały codziennie przed oczyma 

przykład męki Pańskiej sprawowanej rękoma, 
przyjmowanej ustami i sercem; będziemy mogli 
posiadać niezmazalną pamiątkę naszego odkupienia 
i osiągniemy słodkie lekarstwo broniące skutecznie 
przeciw truciznom szatana. Duch Święty zachęca: 
„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 
34,9)... 

Chleb wykonuje się z wielu ziarenek pszenicy 
startych na mąkę i zaprawionych wodą; musi jed-
nak zostać wykończony przez wypieczenie ogniem. 
I dlatego słusznie przyjmuje się go jako figurę ciała 
Chrystusa, bo wiemy, Ŝe z ogromu całego rodu 
ludzkiego powstaje jedno ciało, wykończone 
ogniem Ducha Świętego... 

Podobnie i wino Krwi Jego zebrane z wielu 
gron, to jest owoców winnego krzewu przez Niego 
zasadzonego i wyciśnięte w tłoczni krzyŜa zawrza-
ło własną mocą w zdolnych do jego przyjęcia na-
czyniach tych, którzy przyjmują je z wiarą w sercu. 
Tę ofiarę zbawiennej Paschy przyjmijcie wszyscy, 
którzy wyszliście spod władzy Egiptu i faraona, 
znaków szatana... 

św. Gaudencjusz z Brescii (IV/V w.) 
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Poniedziałek – 20 sierpnia 2012 – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła  Mt 19,16-22 
   630     Za † mamę Marię śebrowską w 8. rocznicę śmierci 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Edwarda Majchrzaka, †† rodziców z obu stron, brata 

Jana i Tadeusza, †† z rodziny Majchrzak i Kołodziejczyk 
Wtorek – 21 sierpnia 2012 – św. Piusa X, papieŜa     Mt 19,23-30 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Alicji z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o zdrowie i dalszą BoŜą opiekę 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w 6. rocznicę śmierci 
Środa – 22 sierpnia 2012 – NMP Królowej      Mt 20,1-16 
   630     Za † Mariana Koniecznego (od współlokatorów z ul. Chełmońskiego 26) 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Stanisława, teściów Annę i Tomasza, ojca Tadeusza Ku-

kuczkę, szwagra Huberta Cyranka, wszystkich †† z rodziny Kukuczka i Poznańskich 
Czwartek – 23 sierpnia 2012        Mt 22,1-14 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Marię Owerczuk w 3. rocznicę śmierci oraz za †† teściów 

Marię i Józefa Kwiatkowskich i wszystkich †† z rodziny Sawickich 
 1800     W intencji Magdaleny z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym 
Ŝyciu 

Piątek – 24 sierpnia 2012 – św. Bartłomieja, apostoła    J 1,45-51 
   630     Za † Piotra Zubera 
 1800     Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. urodzin Renaty z podziękowaniem za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
Sobota – 25 sierpnia 2012        Mt 23,1-12 
   630     Za † Katarzynę Sztukę 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla RóŜy i syna Krystiana 
Niedziela – 26 sierpnia 2012 – NMP Częstochowskiej  Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11 

Parafialna pielgrzymka do kościoła Matki BoŜej 
   700    Do BoŜej Opatrzności przez Niepokalane Serce Maryi w intencji Marii i Zbigniewa w 30. 

rocznicę ślubu oraz w intencji Janiny i całej rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† rodziców Andrzeja i Marię Lewickich, † córkę Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1030    W intencji rocznych dzieci :Wojciech i Wiktor Zawisła 
 1200   W rocznicę ślubu Ireny i Jerzego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo dla nich i całej rodziny 
 1400    Pielgrzymka do kościoła Matki BoŜej – Msza św. w intencji Parafian 
 1800    W 5. rocznicę ślubu Agnieszki i Romana o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
Poniedziałek – 27 sierpnia 2012 – św. Moniki     Mt 23,1.13-22 
   630     Za † Leszka Musiała w I rocznicę śmierci o spokój duszy 
 1800 1. Za †† rodziców Jadwigę i Jana, brata Joachima, bratanicę Urszulę, męŜa Joachima, synową 

Urszulę, wszystkich †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. W intencji Jolanty i Krzysztofa Strzelec z okazji 7. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
Wtorek – 28 sierpnia 2012 – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła  Mt 23,23-26 
   630     Za † męŜa Tadeusza Rzeszowskiego w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz do 

Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1800 1. Za † Jana Bedryj w rocznicę urodzin 
   2. Za † Urszulę Frost (w 30. dzień po śmierci) 
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Środa – 29 sierpnia 2012 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela   Mk 6,17-29 
   630    Za † Ritę KrziŜok 
 1800    Za † Adelę i Henryka śurek, †† rodziców śurek i Kremzer 
Czwartek – 30 sierpnia 2012        Mt 24,42-51 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława Rydzaka 
 1800     Za † męŜa i ojca Edwina, †† rodziców Leokadię i Adama i †† z rodziny Groszkiewicz 
Piątek – 31 sierpnia 2012        Mt 25,1-13 
   630     Za †† rodziców Marię i Franciszka, teściów Franciszkę i Alojzego, brata Stanisława, bratową 

Domicelę, siostrę Stefanię, szwagrów Huberta i Gintra 
 1800     Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Kazimierza Gawęckiego (od sąsiadów z ulicy Kato-

wickiej 9), za † Stanisławę Czerwińską w rocznicę śmierci, za † Krzysztofa Finstera (od 
kolegów z pracy), za † Urszulę Frost (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Opawskiej 62), za † 
Herberta Gawlinę (w 30. dzień), siostrę Wiktorię i Henryka Janosz, brata Karola Gawlinę i 
wszystkich †† z rodziny, za † Janinę Pustelak (w 30. dzień), za † Jerzego Pietrzykowskiego 
w 4. rocznicę śmierci, †† Bronisławę i Józefa Czekajło, za †† ojców Szczepana, Henryka, 
siostry Ryszardę, Krystynę, brata Zygmunta i za †† pokrewieństwo, za † Krzysztofa Finste-
ra (od sąsiadów z ulicy Curie – Skłodowskiej 34 i 34a), za † Andrzeja Smykacza w I rocz-
nicę śmierci, za †† brata Jana Krzykalla , bratową Marię, szwagra Henryka Paprotny i †† ro-
dziców 

I Sobota miesiąca – 1 września 2012 – bł. Bronisławy, dz., patr. diecezji  Mt 25,14-30 
   630     Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1200     Ślub: Joanna Sęga – Michał Marcisz 
 1400     Ślub: Natalia Gaik – Grzegorz Osowski 
 1600     Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Cyryla Fluder w 3. rocznicę śmierci, 

†† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
     2. Do BoŜej Opatrzności za Ŝyjącą rodzinę 
XXII Niedziela zwykła – 2 września 2012 

Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23 
   700    Z okazji 25. rocznicy ślubu Bronisławy i Edwarda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Franciszka i Cecylii z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
 1030    W rocznicę urodzin Bronisława, Hanny, Jerzego o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Maja Laura Cieszyńska, Antoni 

Paul 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Janinę i Tadeusza Goniowskich, †† z rodziny Go-

niowskich, Kamińskich i Koczupinda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: o sprawiedliwe traktowanie więźniów 
W przyszłym tygodniu modlimy się: za ludzi młodych, by świadczyli o Chrystusie 
 
• Dziś o godz. 1700 modlitwa róŜańcowa za młode pokolenie, o 1730 nieszpory niedzielne. Zaprasza-

my. 
• W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. O godz. 

1030 Msza św. w intencji rocznych dzieci. W tym dniu gościć będziemy w naszej parafii ks. Wło-
dzimierza Szymkowicza z Dubrowna na Białorusi, który wygłosi kazania; po Mszach świętych 
przed kościołem będzie moŜna złoŜyć ofiarę na prace wykończeniowe przy nowym parafialnym ko-
ściele w Dubrownie. 
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• Przyszła niedziela to równieŜ dzień naszej parafialnej pielgrzymki do kościoła Matki BoŜej. Wy-
ruszamy o godz. 1400. Panów z rady parafialnej prosimy o pomoc w organizacji przejścia. W sanktu-
arium Matki BoŜej Raciborskiej Msza Święta w intencji Parafian. Zachęcamy do licznego udziału. 
W tym dniu nieszporów niedzielnych o godz. 1730 w naszym kościele nie będzie. 

• W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny uroczystość Aniołów StróŜów z obchodami kalwa-
ryjskimi . 

• 27 i 28 sierpnia równieŜ na Górze św. Anny pielgrzymka ministrantów . 
• 30 sierpnia siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają na misyjny dzień chorych. 
• 1 września przypada wspomnienie bł. Bronisławy, patronki diecezji. To równieŜ pierwsza sobota 

miesiąca. O godz. 630 Msza św. w intencji członków śywego RóŜańca. Po Mszy zmiana tajemnic 
oraz róŜaniec. Od godz. 730 odwiedziny chorych; nowych chorych moŜna zgłosić w zakrystii lub kan-
celarii. Od godz. 1600 okazja do spowiedzi oraz adoracja Najświętszego Sakramentu; od 1630 mo-
dlitwę poprowadzą rodziny. 

• W niedzielę, 2 września, o godz. 1200 będzie udzielany sakrament chrztu św.; nauka przedchrzcielna 
dzień wcześniej o godz. 1900. 

• Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostanie odprawiona w poniedziałek, 3 września, o 
godz. 1630. RównieŜ w tym dniu w kościele Matki BoŜej o godz. 1845 Msza św., która będzie 
transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam; program tej uroczystości w gablotce. 

• Kolekta dzisiejsza i z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii, z kolejnej (2 września) na potrze-
by Kurii i Seminarium. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”. 

Modlitwa św. Jana Damasceńskiego († 749) przed Komunią św. 
Stanąłem przed bramą Twojej świątyni, a jednak nie porzuciłem złych myśli. Lecz Ty, o Chryste Bo-

Ŝe, który usprawiedliwiłeś grzesznika, zmiłowałeś się nad kobietą kananejską, a łotrowi otworzyłeś bramy 
raju, otwórz przede mną wnętrze Twojej miłości względem ludzi i przyjmij mnie, który do Ciebie przystę-
puje i Ciebie dotyka, jak przyjąłeś jawnogrzesznicę i kobietę cierpiącą na upływ krwi. Ta bowiem do-
tknąwszy kraju Twej szaty z łatwością otrzymała uzdrowienie, tamta, chwyciwszy się Twoich niepokala-
nych stóp otrzymała odpuszczenie grzechów. Ja zaś nieszczęśliwy często przyjmowałem całe Twoje Ciało; 
obym nie spłonął w ogniu, lecz przyjmij mnie, jak przyjąłeś owe niewiasty i oświeć zmysły mojej duszy, 
spaliwszy winę moich grzechów. Niech to się stanie za wstawiennictwem Tej, która zrodziła Cię w sposób 
nieskalany oraz mocy niebieskich, abyś został uwielbiony na wieki wieków. Amen. 
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Modlitwa przed Komunią św. z liturgii bizantyjskiej 
Wierzę, Panie, i wyznaję, Ŝeś Ty jest Chrystus, Syn Boga Ŝywego, który przyszedłeś na świat, aby 

zbawić grzeszników, z których pierwszy jestem ja. Wierzę takŜe, Ŝe to jest nieskalane Ciało Twoje i Ŝe to 
jest drogocenna Krew Twoja. Błagam Cię, zmiłuj się nade mną i przebacz mi upadki moje: dobrowolne i 
niedobrowolne, popełnione słowem i czynem, świadome i nieświadome, i racz sprawić, bym bez winy 
uczestniczył w Twych nieskalanych tajemnicach dla otrzymania odpuszczenia grzechów i osiągnięcia 
Ŝycia wiecznego. Amen. 

Przyjmij mnie dziś, Synu BoŜy, uczestnika uczty mistycznej. Nie zdradzę Twoim wrogom Twej ta-
jemnicy, nie dam Ci pocałunku, jak Judasz, lecz jak dobry łotr Tobie będę wyznawać: Pamiętaj o mnie, 
Panie, w Twoim królestwie. 

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.: 700 – 800; 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. uzale Ŝnień – 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. 


