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XXIII Niedziela Zwykła
Z Ewangelii św. Marka (Mk 7,31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro
Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili
Mu głuchoniemego i prosili Go, Ŝeby połoŜył na niego rękę. On
wziął go na bok, osobno od tłumu, włoŜył palce w jego uszy i śliną
dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do
niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
/Jezus/ przykazał im, Ŝeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.
W naszym seminarium duchownym w Opolu,
od wielu lat działa grupa, która nazywa się „Effatha”. Grupę tę tworzą klerycy, którzy pracują z
osobami głuchoniemymi. Jest to środowisko bardzo
specyficzne, gdyŜ Ŝyje w swoistej izolacji. Przyczyną tej izolacji jest uszkodzenie aparatu mowy i
słuchu. Trudno osobom głuchym i niemym porozumieć się ze światem słyszących. Ową grupę ludzi
charakteryzuje jeszcze swoista prostota i wylewność. Kiedy nabiorą zaufania do osoby słyszącej,
poznają ją, potrafią się niesamowicie otworzyć, co
przejawia się w tym, Ŝe dzielą się całym swoim
Ŝyciem. Nie boją się dzielić swoimi radościami i
trudnościami.
Pracując z tymi ludźmi, doświadczając ich Ŝycia, nauczyłem się otwierać na ludzi. Dostrzegać w
nich coś więcej. Niejednokrotnie miałem wraŜenie,
Ŝe ja sam potrzebuję uzdrowienia z mojej „wewnętrznej głuchoty”. Ze swojego zamknięcia na
innych. Czasem nawet na Boga.
Wczytując się w dzisiejszą ewangelię uzdrowienia osoby głuchoniemej, warto się zastanowić:
czy ja przypadkiem nie potrzebuję cudu uzdrowienia z mojej głuchoty, przyjmowania woli BoŜej i
Jego samego.
Owa scena oprócz wymiaru fizycznego – fizycznego uzdrowienia, ma charakter duchowy.
Mówi o uzdrowieniu duchowym. Tekst grecki,

słowo „głuchy” tłumaczy równieŜ jako „tępy i
głupi”. Określający brak wiedzy, nieznajomość.
Natomiast słowo „niemy” moŜna tłumaczyć jako
„związanie języka”, która powoduje trudność w
wysławianiu się. W takim rozumieniu tekstu pojawia nam się delikatna aluzja do tekstu Rz 10,13-17,
w którym św. Paweł wskazuje na to, Ŝe przyczyna
braku wiary jest brak głoszenia słowa BoŜego. Bo
jak moŜna głosić coś, czego się nie słyszy. Trudno
uwierzyć komuś, kto jest zamknięty na innych, na
ich słowa.
Dlatego teŜ, by poznawać Boga, by się na niego otworzyć trzeba Go poznać. Natomiast w poznawaniu pomaga nam Słowo (por. Rz 10,17).
Jezus pragnie uzdrawiać kaŜdego. To o nim mówi
Izajasz w dzisiejszym czytaniu: „On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Niech zatem
dzisiejsza Ewangelia rozbudzi w nas pragnienie
poznania Boga” (Iz 35,4-5). Nie dajmy się zatem
dzisiaj zwieść pozorom, powierzchowności, lecz
wysilmy się by wejść nieco głębiej.
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał,
abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg,
abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie
mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch,
dziś ogarnia mnie.
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Poniedziałek – 10 września 2012
Łk 6,6-11
630
Za † męŜa Piotra Szydłę w 30. dzień po śmierci
700
Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. urodzin Anny Sikory z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz za †† rodziców z
obu stron i całe †† pokrewieństwo
1800 1. Za † Józefa Panka, †† z rodziny oraz pokrewieństwa Wojtala, Bluszcz, Bogdanowicz i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† Henryka, Witolda i Annę Michalczyk, †† z rodziny Strzelczyk
3. Za † Antoniego Omachela w 1. rocznicę śmierci
Wtorek – 11 września 2012
Łk 6,12-19
630
Za † syna Arnolda Trompetę, †† dziadków i całe pokrewieństwo
800
W języku niemieckim: Für †† Ehemann Stefan, Schwiegereltern und Schwägerin Julia
Za † męŜa i ojca Henryka Cichonia w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Karola, ††
900
pokrewieństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Za †† rodziców Jadwigę i Piotra Janosz i wszystkich †† z rodziny oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
Środa – 12 września 2012
Łk 6,20-26
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † siostrzeńca Emila w 5. rocznicę śmierci, †† teściów Stanisława i
Karolinę oraz dziadków Wincentego i Konstancję, Karola i Antoninę
700
Za †† Otylię Solich, jej męŜa Alfreda i rodziców z obu stron
1800 1. Za † ojca Zygmunta w 14. rocznicę śmierci oraz za †† Helenę i Edmunda, Stanisławę i Ludwika oraz wszystkich †† z rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Garbasa
Czwartek – 13 września 2012 – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora K-ła
Łk 6,27-38
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla męŜa Stefana z okazji 80. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny
700
wolna intencja
1630
Szkolna: Za † syna Jana, męŜa Stanisława Charęzę, †† rodziców z obu stron i brata Władysława
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława w rocznicę urodzin, †† rodziców i teściów
Piątek – 14 września 2012 – PodwyŜszenie KrzyŜa świętego
J 3,13-17
630
Za † Edwarda Wasika w I rocznicę śmierci
900 W 70. rocznicę urodzin Janiny śarskiej o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Bogumiła z okazji 43. rocznicy urodzin
2. Dziękczynna, w intencji Czesławy Makowskiej z okazji 80. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
3. Dziękczynna w intencji Eweliny i Piotra w 1. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo i łaski
w rodzinie
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 15 września 2012 – NMP Bolesnej
J 19,25-27
630
Do BoŜej Opatrzności w pewnej intencji o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
oraz za †† rodziców
700
Za †† rodziców ElŜbietę i Zygfryda Wypler oraz za †† babcie i dziadków z obu stron
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† Renatę Krzikalla, rodziców z obu stron, brata Piotra i wszystkich
†† z rodziny
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † matkę Helgę Otlik w I rocznicę śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Szołtysa w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo,
za † Ŝonę Alicję Szykułę w 18. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron, za † męŜa Stanisława Mikołajczyka (w 30. dzień), za †† matkę Annę Drabik w 2. rocznicę śmierci, jej męŜa
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Henryka, †† Annę i Helmuta Haufe oraz †† z rodziny z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące, za † Sabinę Gałeczkę (w 30. dzień), za †† Janinę Pilipczuk, rodziców z obu stron, szwagierki Annę i Eugenię, za † mamę Janinę Chudzik w 10. rocznicę śmierci, †† ciocie Marię i
Zofię, wujka Jana, †† dziadków oraz teściów, za † Stanisława Mikołajczyka (od sąsiadów), za
† Marię Bęską (w 30. dzień), za † Mariana Koniecznego (w 30.dzień po śmierci i w rocznicę
urodzin), za † ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Helenę, †† z rodziny, za † Franciszka
Siwka, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, za † ojca Franciszka, za † Helenę Dychała
XXIV Niedziela zwykła – 16 września 2012
Iz 50,5-9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35
700
Za † Franciszka Skrocha
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z okazji 75. rocznicy urodzin Teodory z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
śniwne – w intencji rolników i działkowiczów
1200 1. Za †† męŜa Aleksandra Kurkulonisa w I rocznicę śmierci, ojca Jana w 9. rocznicę śmierci,
teścia Józefa w 31. rocznicę śmierci
2. Dziękczynna w intencji Jadwigi i Piotra Paraczyńskich z okazji 40. rocznicy ślubu, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i łaski w rodzinie
1330
Ślub: Magdalena Kubica – Rafał Leks
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa, za wstawiennictwem Matki BoŜej Nieustającej
Pomocy w intencji Heleny w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji przygotowujących się do sakramentów: pokuty, Eucharystii oraz
bierzmowania
•
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Po wakacyjnej przerwie wznawiają swoje spotkania formacyjne i modlitewne wszystkie grupy parafialne. Zachęcamy gorąco, aby spróbować znaleźć coś, co moŜe być pomocą w trosce o własne Ŝycie
duchowe i zapraszamy do uczestnictwa w tych grupach.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
RównieŜ we wtorki pół godziny przed oraz pół godziny po Mszy Świętej czynna jest biblioteka parafialna. Zachęcamy do korzystania.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
Msza szkolna w czwartek o 1630. Rodziców prosimy o wpisanie tej pory w tygodniowy plan dzieci i
przypominanie o tym spotkaniu.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy i ministranci w czwartek o godz. 1900.
W poniedziałek, środę i piątek o godz. 1900 w domu katechetycznym nauki przedmałŜeńskie. Nie są
wymagane wcześniejsze zapisy.
Rozpoczynamy równieŜ przygotowania do sakramentów: dzieci z klas 3 do sakramentu pokuty i I
Komunii Świętej oraz młodzieŜ gimnazjalną do bierzmowania. Proponujemy do wyboru dwa terminy spotkań dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych: albo dziś o godz. 1600, albo we wtorek o
1830. Przypominamy, Ŝe przygotowywane są dzieci z klas III i zasadniczym miejscem przygotowania
jest własna parafia. W naszej parafii dajemy teŜ moŜliwość przygotowywania dzieci młodszych, ale
wystarczająco dojrzałych. Jeśli chodzi o przygotowania do bierzmowania, to obowiązuje cykl trzyletni. Szczegóły podamy na spotkaniu z rodzicami gimnazjalistów w piątek o 1830.
Przypominamy o pielgrzymce rodzin i małŜeństw do Częstochowy 23 września, o wyjeździe na
Marsz do Warszawy 29 września.
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Ojciec Święty ogłosił na początek października rozpoczęcie „Roku Wiary”. Diecezjalne biuro pielgrzymkowe organizuje od 8 do 14 października Pielgrzymkę do Watykanu na rozpoczęcie Roku
Wiary.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; przed kościołem zbiórka na Wydział
Teologiczny; z przyszłej niedzieli kolekta na budowę kościołów i jako jałmuŜna postna z całego roku.
Natomiast przed kościołem zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Spotkania dla rodziców:

• dzieci pierwszokomunijnych: dziś, w niedzielę o 16.00, albo we wtorek, 11 września o 18.30 (jedno do wyboru)
• młodzieŜy gimnazjalnej (z klas 1-2-3): w piątek o 18.30.
Spotkania mają na celu omówienie sposobu przygotowania do sakramentów pokuty, Eucharystii i bierzmowania, dlatego bardzo prosimy rodziców o obecność.

W dniach 21 oraz 22 września na Raciborskim Zamku odbędzie się XXI edycja Festiwalu „Spotkałem
Pana”. Zaproszonymi gośćmi będą: zespół „Deus Meus” znany z nowej płyty „Wniebowianki” oraz zespół
z Ukrainy KANA. Będą takŜe zespoły konkursowe. Będzie takŜe promocja nowej płyty z koncertu uwielbienia w Opolu. Liczymy więc na wielkie muzyczne świętowanie.
W tym roku równieŜ pragniemy dać szczególną okazję dla dzieci: karaoke z piosenkami Arki Noego. Zapraszamy wszystkie dzieci (no moŜe do lat 13.). Zapraszamy jednak wcześniej na próbę, która odbędzie się
w domu katechetycznym naszej parafii w piątek o godz. 16.oo. Serdecznie zapraszamy.

Na zawsze młodzi...
niedziela po 2030
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.

