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XXV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (9,30-37)
„Jezus i Jego uczniowie podróŜowali przez Galileę, On jednak
nie chciał, Ŝeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich
uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”.
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O
czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim
ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje
jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał”.”
Łatwo sobie wyobrazić uczniów z dzisiejszej
ewangelii. Chyba kaŜdy z nas doświadczył kiedyś
trudnej nauki, wykładu, mowy, której nie zrozumiał. W czasie takiej sytuacji łatwo się wyłączyć i
zająć innymi sprawami. Wtedy nasze zainteresowanie najzwyczajniej w świecie spada. Jednak
doświadczenie równieŜ uczy, Ŝe wtedy najczęściej
umykają nam waŜne informacje. To samo spotkało
uczniów. Umknęła im waŜna wskazówka dotycząca
drogi ucznia Pana Jezusa.
W czasie, gdy Jezus mówił Apostołom o swojej męce, swoim całkowitym uniŜeniu, oni rozstrzygali, kto z nich jest najwaŜniejszy. Rozprawiali
juŜ o swojej pozycji w królestwie Jezusa. MoŜna
powiedzieć, Ŝe Jezus mówił o niebie, a oni o chlebie. Oni się przyzwyczaili do Jezusa, który czyni
cuda, jest potęŜny i nie potrafili zrozumieć tego, Ŝe
On, choć taki wielki, moŜe zostać tak poniŜony.
W czym polegał zatem problem? W braku
otwartości? Braku zrozumienia, a moŜe w zbytnim
zachłyśnięciu się potęgą Jezusa? Pewnie w kaŜdym
z tych elementów. Odpowiedzi naleŜy szukać w
postawie dziecka, które Jezus przed nimi postawił.

Zaufanie dziecka do ojca jest obrazem wiary.
Dziecko z natury jest słabe, nie ma władzy ani siły.
Jezus w tym obrazie chce zwrócić uwagę uczniów,
Ŝe ich wielkość nie polega w zewnętrznej postawie,
która jest oparta na przebiegłości, interesowności.
Ich wielkość ma wynikać z wypełnienia woli BoŜej.
Właśnie w tej pokornej postawie dziecka rodzi
się droga ucznia Jezusa, który przychodzi pełnić
wolę Boga (por. Hbr 10,7). Dlatego Jezus pragnie,
abyśmy stali się jak dzieci, które nie węszą nigdzie
interesu. Nie interesują się układami czy znajomościami. Po prostu wypełniają to, o co je proszą
rodzice, czy opiekunowie.
Prośmy zatem dzisiaj dobrego Boga o przemianę serc, abyśmy nie tyle skupiali się na rzeczywistości doczesnej, cielesnej, ale i duchowej. Sam
Jezus daje nam konkretną obietnicę: „Starajcie się
raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam
dodane” (Łk 12,31).
Panie Jezu dotknij mojego serca. Przemień je
w serce otwarte na Twoje serce. Wyrwij z niego
wszelki egoizm, pychę, zła ambicję. Uzdrów moje
pragnienia, bym pragną tego, czego Ty pragniesz.
Amen.
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Poniedziałek – 24 września 2012
Łk 8,16-18
630
Za †† rodziców ElŜbietę i Henryka Lizak, siostrę Małgorzatę, dwóch braci Edmunda i Henryka
oraz za ††dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† Władysława Dyląga, jego rodziców i pokrewieństwo
1800 1. Do BoŜej Opatrzności za Ŝyjącą rodzinę z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
2. Za †† rodziców Krystynę i Franciszka, †† rodzeństwo ElŜbietę i Stefana oraz †† teściów Józefę i Władysława i dusze w czyśćcu cierpiące
3. Za † Romana Chęć w 2 rocznicę śmierci
Wtorek – 25 września 2012 – bł. Władysława z Gielniowa
Łk 8,19-21
630
Za †† Józefa Ćwika, dwie siostry, trzech braci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Für Lebende und verstorbene aus der Familie und für †† Janina Nakraszewicz und Hedwig Daniel
900
Za ††rodziców Marię i Kazimierza, bratową Halinę, dziadków z obu stron, całe pokrewieństwo
z obu stron
W intencji córki Barbary Woitena z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy1800
mane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas nauki i
w dalszym Ŝyciu
2. Za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, trzech braci, siostrę, szwagra, Janinę,
Wiesławę, Grzegorza i Zbigniewa oraz za zmarłych z rodzin śłobicki i Lisiewicz
Środa – 26 września 2012
Łk 9,1-6
630
Do Miłosierdzia BoŜego za ††rodziców Józefa i Janinę Rakoczy, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za członków Polskiej Misji Katolickiej w Blackburn i za jej duszpasterza ks. Roberta o BoŜe
błogosławieństwo i umocnienie wiary
1800 1. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary i Jacka z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Czwartek – 27 września 2012 – św. Wincentego a Paulo
Łk 9,7-9
630
W intencji wnuczka Noah w dniu urodzin o dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Władysławy z okazji 72. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1630
Spowiedź dla dzieci
1800 1. Za † Ŝonę i matkę Agnieszkę Lechowicz w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów i dusze
w czyśćcu cierpiące
2. Za † Mateusza Nowickiego w 5. rocznicę śmierci
Piątek – 28 września 2012 – św. Wacława, męczennika
Łk 9,18-22
630
Za † RóŜę Kwapisz
900
Za †† ciocię Franciszkę, wujka Józefa, koleŜankę Małgorzatę, kuzynkę Jadwigę oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
1800 1. W intencji Barbary z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † ojca Mieczysława Krechowieckiego i za †† z rodziny
1900
Msza Święta młodzieŜowa
Sobota – 29 września 2012 – święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
630
Za †† ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Annę, męŜa Kazimierza, brata Władysława i
za †† teściów Marię i Józefa
700
Za † męŜa Zdzisława w 2. rocznicę śmierci
1730
Nieszpory Maryjne
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W sobotni wieczór: 1. W intencji córki Wandy w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą i dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej w jej rodzinie
2. Za † męŜa i ojca Pawła Świętek w 7. rocznicę śmierci i ††rodziców z obu stron
Adoracja dla dorosłych, okazja do spowiedzi
XXVI Niedziela zwykła – 30 września 2012
Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,39-43
Parafialne czytanie Pisma świętego
700
Za † siostrę Genowefę w rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† matkę Martę Peikert, męŜa Zygfryda, rodziców Skorupa i †† pokrewieństwo
1030
W intencji rocznych dzieci: Maria Jaros, Szymon Kulej, Zofia Janik, Marek Stroka, Dominika Hanzel, Antoni Pluta
1200
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zofię Prędkiewicz w I rocznicę śmierci
1700
RóŜaniec
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych : za † Stanisława Szablańskiego z okazji 75. rocznicy
urodzin, za † Damiana Szymczaka (w 30. dzień), za † Stanisława Mikołajczyka (od sąsiadów
z dziełek), za † Emilię Bulenda w 15. r. śmierci; za † Michała Balawender;
W tym tygodniu modlimy się: o duchowe przygotowanie do Roku Wiary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj w Częstochowie pielgrzymka małŜeństw i rodzin. Z tej okazji, podobnie jak w Jasnej Górze
chcemy dać okazję do odnowienia przyrzeczeń małŜeńskich (w czasie Mszy o 800, 1030 i 1200).
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Schola czasowo zawiesza swoje próby. Do wznowienia pracy nad nowym materiałem potrzeba kilku
męskich głosów (basów). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1800 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
W czwartek o 1630 spowiedź dla dzieci. Prosimy o przypomnienie dzieciom.
W tym tygodniu rozpoczynają swoje spotkania w salkach dzieci przygotowujące się do spowiedzi i
Komunii Świętej. Do wyboru są cztery pory spotkań: w poniedziałek (wyjątkowo tym razem zamiast
wtorku) o 1530 lub 1630; oraz w piątek równieŜ o 1530 lub 1630.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Na Górze św. Anny od piątku do soboty pielgrzymka Dzieci Maryi.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
W ostatnią sobotę miesiąca, 29 września, po Mszy wieczornej zapraszamy na czuwanie dla dorosłych, adorację z okazją do spowiedzi.
Kandydatów do bierzmowania z klas III zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach w Miedonii
od 19 do 21 października. Szczegóły u księŜy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
RównieŜ w przyszłą niedzielę wypada liturgiczne wspomnienie św. Hieronima, patrona biblistów. Z
tej okazji przed i po Mszach Świętych czytać będziemy Pismo Święte. Osoby chętne do lektury prosimy o zgłoszenia w zakrystii.
6 października w Trzebnicy pielgrzymka pracowników i wolontariuszy Caritas.
Za tydzień będą rozprowadzane kalendarze misyjne Ojców Oblatów.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące
potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy
za pomoc w organizacji i obecność na Festiwalu
Piosenki Religijnej Spotkałem Pana. Dziękujemy
równieŜ za ofiary na cele remontowe. Zebrano
kwotę 3020 zł.
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ZbliŜa się Rok Wiary
Ogłosił go Listem Apostolskim Porta Fidei Ojciec Święty Benedykt XVI. Rok Wiary rozpocznie się 11 października, w 50. rocznicę otwarcia Sobory Watykańskiego II. Proponujemy zapoznanie się z dokumentem.
1. „PODWOJE WIARY” ( por. Dz 14, 27) są
dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do
Ŝycia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście
do Jego Kościoła. Próg ten moŜna przekroczyć,
kiedy głoszone jest Słowo BoŜe, a serce pozwala
się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę,
która trwa całe Ŝycie. Zaczyna się ona chrztem
(por. Rz 6, 4), dzięki któremu moŜemy przyzywać
Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do Ŝycia
wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania
Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha Świętego,
pragnął włączyć w Swą własną chwałę tych, którzy
w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary
w Trójcę Świętą - Ojca, Syna i Ducha Świętego –
jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który
jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni
czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia;
Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Swej śmierci i
zmartwychwstania odkupił świat, Ducha Świętego,
który prowadzi Kościół poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.
2. Od początku mojej posługi Następcy Piotra
przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi
wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem. W homilii podczas Mszy św. na początku mojego pontyfikatu powiedziałem: „Kościół jako całość, a w nim
jego pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w
drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni Ŝycia, ku przyjaźni z Synem BoŜym, ku
Temu, który daje nam Ŝycie — pełnię Ŝycia” . Zdarza się dość często, Ŝe chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i

polityczne swego zaangaŜowania, myśląc nadal o
wierze jako oczywistej przesłance Ŝycia wspólnego.
W rzeczywistości, załoŜenie to nie jest juŜ nie tylko
tak oczywiste, ale często bywa wręcz negowane .
Podczas gdy w przeszłości moŜna było rozpoznać
jednorodną tkankę kulturową, powszechnie akceptowaną w swym odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, Ŝe w
znacznej części społeczeństwa juŜ tak nie jest, z
powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął
wielu ludzi.
3. Nie moŜemy się zgodzić, aby sól zwietrzała,
a światło było trzymane pod korcem (por. Mt 5, 1316). TakŜe współczesny człowiek, jak Samarytanka
przy studni, moŜe na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary
w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą Ŝywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo
odkryć smak karmienia się Słowem BoŜym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem Ŝycia,
danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami
(por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa, w rzeczywistości
nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą
mocą: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”(J 6, 27). Pytanie
stawiane przez tych, którzy go słuchali jest równieŜ
tym samym, jakie my stawiamy: „CóŜ mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła BoŜe?” (J 6, 28).
Znamy odpowiedź Jezusa: „Na tym polega dzieło
[zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w
Tego, którego On posłał” (J 6, 29). Wiara w Jezusa
Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia
w sposób ostateczny.
cdn...

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś o Festiwalu
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.

