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XXIV Niedziela zwykła
Ewangelia św. Marka (Mk 8,27-35)
„Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uwaŜają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za
kogo mnie uwaŜacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz.
Wtedy surowo im przykazał, Ŝeby nikomu o Nim nie mówili. I
zaczął ich pouczać, Ŝe Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, Ŝe
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w
Piśmie; Ŝe będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok
i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych
uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co BoŜe, ale o tym, co
ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci swe Ŝycie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.”
W centrum Ruchu Światło śycie, które mieści
się w Krościenku n/Dunajcem, na poddaszu znajduje się niewielka kaplica, która jest pod wezwaniem
Chrystusa Sługi. W centralnym miejscu owej kaplicy znajduje się witraŜ oraz figura, która ukazuje
postać Chrystusa z wyciągniętymi w kierunku
nieba dłońmi. Owa postawa obrazuje niejako postawę wasala. Rozglądając się po kaplicy moŜna
równieŜ dostrzec wiele obrazów, które ukazuje
Jezusa jako sługę. Sugerując się zaś księgą Izajasza, moŜna zauwaŜyć, Ŝe wezwanie do roli sługi ma
wielkie znaczenie i ma przynieść konkretne dobre
owoce. Sługa Boga, to ten, który wypełnia jego
wolę
Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię stajemy
się świadkami ciekawego wydarzenia, konkretnej
lekcji dąŜenia za Jezusem. Chrystus Pan najpierw
pyta swoich uczniów o relację, jaka jest między
Nim a apostołami. To pytanie staje się bardzo waŜne, poniewaŜ od niego zaleŜy jak będę się odnosił
do Jezusa i jego nauki. WaŜne jest zatem uświadomienie sobie: Kim jest dla mnie Jezus i jakie jest

jego miejsce w moim Ŝyciu. Dopiero potem zaczyna nauczać o tym, co to znaczy uznać, Ŝe Jezus jest
Mesjaszem.
Z odpowiedzi na te waŜne pytania wynika równieŜ to, dlaczego tak trudno się modlić, czy Ŝyć
wiarą. Według nauczania Jezusa waŜne jest zatem
Ŝycie w relacji z Nim. Kiedy brak tej relacji to i
nasza praktyka zaczyna kuleć. Podobnie jak w
relacji między chłopakiem a dziewczyną, kiedy
zaczyna brakować więzi, zaczyna się równocześnie
rozpadać związek.
Warto się dzisiaj zastanowić nad tym jak wygląda moja relacja z Jezusem oraz na ile wypełniam
nakaz słuŜby bliźniemu i Bogu? Na ile „myślę po
BoŜemu”? Myślenie BoŜe zawsze otwiera na drugiego, poniewaŜ jest nastawione na potrzeby drugich. Prośmy zatem dobrego Boga o otwarcie serc
naszych na bliźnich:
Panie Jezu, poślij do nas Ducha Swego. Niech
otwiera moje serce na drugiego, niech otwiera
moje uszy, bym umiał słuchać. Niech otwiera moje
usta bym przemówi z uwielbieniem. Amen.
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Poniedziałek – 17 września 2012
Łk 7,1-10
630
Za † Salomeę i Jana Czernieckich w 17. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
700
Za † męŜa Józefa Kolowca w 3. rocznicę śmierci
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo oraz o światło Ducha Świętego dla dzieci
2. Za †† rodziców Henryka i Anielę, teścia Tadeusza oraz za wszystkich †† z pokrewieństwa z
obu stron
Wtorek – 18 września 2012 – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patr. Polski
Łk 2,41-52
630
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej w intencji
Teresy o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Margot Gratza, ihre †† Eltern sowie
alle †† Mitglieder des Bibelkreises „Action 365 International”
900
Za † matkę Marię Lechowską w 2. rocznicę śmierci
1800 1.W intencji poległych w 73. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę Do BoŜej
2. Opatrzności w intencji syna Grzegorza z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Spotkanie z ks. Stanisławem Małkowskim
W Opolskiej Katedrze Msza Święta na rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Karoliny
Środa – 19 września 2012
Łk 7,31-35
630
Z okazji rocznic urodzin i ślubu Justyny i Dariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
700
Za † matkę Hildegardę w rocznicę śmierci
1800 1. W intencji Barbary i Józefa z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Tadeusza Szembela w dniu urodzin
Czwartek – 20 września 2012 – św. męczenników koreańskich
Łk 7,36-50
630
Za †† matkę Marię w rocznicę śmierci, ojca Wojciecha, braci Józefa, Stanisława i Ferdynanda
i †† z rodziny
700
Za † matkę Jadwigę Koladę w 58. rocznicę śmierci
1630
Szkolna: Za † męŜa Mariana Głąba, †† rodziców z obu stron, braci Józefa i Jana, bratową
Annę i szwagierkę Krystynę oraz wszystkich †† z rodziny
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800
Za †† rodziców Franciszkę i Emanuela Czekała i wszystkich †† z rodziny oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
Piątek – 21 września 2012 – św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Mt 9,9-13
630
Przez wstawiennictwo Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę dla siostry Marii RóŜy oraz w jej intencjach
900 Za †† męŜa Leszka i ojca Jana oraz teściów Józefa i Marię
1800 1. Za †† rodziców Mariana i Genowefę Siwoń, teściów Jana i Jadwigę Butelo
2. Za †† Ŝonę Natalię, rodziców Ryszarda i Gertrudę Warkocz, †† z rodzin Warkocz, Muchewicz,
Kallus i Mertuszka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1900
MłodzieŜowa: Spotkanie w ramach XXI Festiwalu Piosenki Spotkałem Pana (na Zamku koncert zespołu Deus Meus)
Sobota – 22 września 2012
Łk 8,4-15
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Janka z okazji 7. rocznicy urodzin, z prośbą o opiekę BoŜą i zdrowie
700
Za †† z rodziny Tarapata, matkę Olgę, ojca Stanisława i siostry Krystynę i Irenę
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji rodziny Rydzek o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
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2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Józefa Grzelskich oraz za † Franciszka
Sobór i †† z ich rodzin
3. W intencji ojca Hermana w 80. rocznicę urodzin z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
XXV Niedziela zwykła – 23 września 2012
Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
700
Za † Marię Bednarczuk w 29. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Miłosierdzia BoŜego i Matki BoŜej w 65. rocznicę urodzin Kazimierza z podziękowaniem
za powrót do zdrowia i za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1030
W 40. rocznicę urodzin GraŜyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200
Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, siostry Rozalię i Zofię Sutor, Mirosława Warzechę i †† z pokrewieństwa z obu stron
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † męŜa Mariana Myślińskiego w 4. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: za wstawiennictwem bł. Karoliny w intencji młodzieŜy
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•

W dniu dzisiejszym dziękujemy Bogu za pracę rolników, działkowiczów i plony ziemi. W tym tygodniu takŜe chcemy modlić się w intencji Ojczyzny, a takŜe z okazji rozpoczęcie peregrynacji relikwii
bł. Karoliny oraz wspomnienia św. Stanisława Kostki, w intencji młodzieŜy.
Dzisiaj jeszcze zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na
godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
W poniedziałek o 1900 próba scholi. Schola ogłasza takŜe nabór nowych osób, zwłaszcza męskich
głosów. Pilnie potrzeba basów, bez których schola nie będzie mogła opracowywać nowego materiału.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w zakrystii.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1800 próba chóru.
Klub Frondy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zapraszają na Mszę Świętą w intencji poległych w
73. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Msza Święta we wtorek, 18 września; po Mszy spotkanie
z ks. Stanisławem Małkowskim.
RównieŜ we wtorek w Opolu Msza Święta na rozpoczęcie peregrynacji bł. Karoliny. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o pilny kontakt i zgłoszenia przez stronę internetową.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 RóŜaniec Rodziny Radia Maryja.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. SNE organizuje
rekolekcje dla młodzieŜy, która rok temu przyjęła sakrament bierzmowania, a takŜe w tym roku przygotowuje się do przyjęcia tego sakramentu. Szczegóły u katechetów.
W tym tygodniu nie będzie spotkań dla młodzieŜy, gdyŜ w piątek i sobotę na Zamku odbędzie się
Festiwal Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana”. Zapraszamy wszystkich w piątek na godz. 1900 na
koncert zespołu Przecinek (promocja nowej płyty z koncertu w BoŜe Ciało w Opolu) oraz znanego
zespołu „Deus Meus” (nowa płyta „Wniebowianki”). W sobotę zapraszamy całe rodziny na festyn
rodzinny, rozpoczęcie o 1500 koncertami w wykonaniu dzieci, o 1900 zespół „Kana” z Ukrainy.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz.
1600.
W przyszłą niedzielę pielgrzymka rodzin i małŜeństw do Częstochowy. Wyjazd o godz. 630. Są
jeszcze wolne miejsca. PoniewaŜ tego dnia na Jasnej Górze odnawiają przyrzeczenia małŜeńskie, dlatego chcemy dać okazję równieŜ naszym parafianom do odnowienia tego sakramentu (na Mszach
Świętych o 900, 1030 i 1200).
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Przypominamy takŜe o moŜliwości wyjazdu do Warszawy 29 września na Marsz w obronie wolnych
mediów, a takŜe o pielgrzymce do Rzymu na rozpoczęcie Roku Wiary.
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 i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę kościołów; z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby
parafii. Dziś takŜe przed kościołem moŜliwość wsparcia inicjatyw remontowych w naszej parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Ks. Stanisław Małkowski
(pseudonimy Tadeusz Baczan, Jan Malski, Stanisław Bernalewski), kaznodzieja, socjolog, publicysta, społecznik, działacz opozycji demokratycznej w
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i kapelan Solidarności. Obrońca Ŝycia
poczętego. W 1979 roku wspólnie z kapłanem Jackiem Salijem OP był załoŜycielem Ruchu Obrony Dzieci Poczętych Gaudium.
Bliski przyjaciel i współpracownik księdza Jerzego Popiełuszki – od 1982
odprawiał wraz z nim przyciągające tłumy wiernych Msze za Ojczyznę w
kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim śoliborzu.
Współorganizator Mszy Katyńskch. Za swą działalność, kazania oraz kontakty z opozycją był wielokrotnie
nękany, zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom przez SłuŜbę Bezpieczeństwa.
13 grudnia 1981 r., w dniu ogłoszenia stanu wojennego był jedynym duchownym katolickim z Warszawy,
który został zatrzymany przez SłuŜbę Bezpieczeństwa. Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku znalazł
się na liście niewygodnych księŜy sporządzonej dla zastępcy dyrektora Departamentu IV Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, pułkownika Adama Pietruszki, których zamierzano skrytobójczo zgładzić. Figurował na niej pod numerem pierwszym, przed księdzem Jerzym Popiełuszką.
Publikował teŜ pod róŜnymi pseudonimami w prasie podziemnej oraz niezaleŜnej („Biuletyn Informacyjny”, „Krytyka”, „Spotkania”, „Tygodnik Powszechny”, „Tygodnik Wojenny”, „Więź”, „Znak”.

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś o Festiwalu
DMraciborz@gmail.com

XXI Festiwal „Spotkałem Pana”
Zamek Piastowski w Raciborzu
• 21 września, 19.oo: Przecinek, DEUS MEUS
• 22 września, 15.oo: koncerty dzieci i zespołów konkursowych
19.oo: zespół KANA z Ukrainy
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.

