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XXVII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (10,2-12)
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali
Go, czy wolno męŜowi oddalić Ŝonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam
nakazał MojŜesz? Oni rzekli: MojŜesz pozwolił napisać list rozwodowy i
oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość
serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia
Bóg stworzył ich jako męŜczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją Ŝoną, i będą oboje jednym ciałem. A
tak juŜ nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala Ŝonę swoją, a bierze
inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli Ŝona opuści swego męŜa, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu równieŜ dzieci, Ŝeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich
bowiem naleŜy królestwo BoŜe. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa BoŜego jak dziecko, ten
nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
W dzisiejszej ewangelii stajemy się naocznymi świadkami rozmowy – polemiki między dwoma
światami: światem fizycznym i światem duchowym.
Owy spór dotyczył małŜeństwa. Patrząc na to moŜna
dojść do wniosku, Ŝe problem jedności małŜeństwa jest
chyba tak stary jak świat.
Jezus w dzisiejszej perykopie zwraca uwagę
na więzi i relacje. Odnosi się przez to niejako do samej
Księgi Rodzaju, na podstawie której uzasadnia trwały
charakter małŜeństwa. Bóg dając męŜczyźnie kobietę
daje mu kogoś, kto będzie częścią niego. W ciekawy
sposób te bliską relację tłumaczy Talmud, w którym
moŜemy wyczytać, Ŝe kobieta została stworzona z
Ŝebra męŜczyzny, by była mu najbliŜszą osobą na
świecie.
W pełni człowiekiem jest się tylko w relacji z
kobietą lub męŜczyzną, dlatego Bóg mówi, Ŝe stworzą
jedno ciało. MęŜczyzna i kobieta stanowią jedno, są
jednym. Nadto są uobecnieniem BoŜej miłości na ziemi.
MoŜe, dlatego tak trudno nam się dzisiaj dogadać z samym ze sobą, bo nie jest się w pełni sobą, bo

brakuje nam jednego elementu układanki. Nie moŜna
być prawdziwie szczęśliwym będąc samemu lub samej.
Wydaje mi się, Ŝe jeszcze nigdy nie było tak
wiele nieszczęść w rodzinie, Ŝyciu, bo brak jest relacji.
Dzisiaj bardzo łatwo zawieramy relacje, znajomości,
ale i szybko je zrywamy i cięgle jesteśmy nieszczęśliwi.
Skąd to się bierze? Z pewnej powierzchowności, moŜe
i strachu przed zranieniami. Trudno budować relacje,
gdy się nie ma czasu dla innych, gdy patrzymy tylko
dla siebie.
Stad ten odwieczny konflikt i dlatego Jezus
zwraca uwagę na zatwardziałość serca. MoŜe trzeba
nam się dzisiaj zastanowić na ile mi zaleŜy na drugim
człowieku. I rację ma Lis z ksiąŜki pt.: „Mały KsiąŜę”,
gdy mówi, Ŝe bierzemy odpowiedzialność za tych,
których się oswoiło. Świat uderzając w małŜeństwo
uderza w szczęście człowieka. Niech zatem dzisiejsza
ewangelia rozpali w nas zapał do walki o relacje,
przede wszystkim te małŜeńskie.
Panie Jezu, wlej we mnie zapał budowania
dobrych relacji. Dodaj sił i odwagi do pokonywania
trudności i problemów w Ŝyciu. Amen.
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Poniedziałek – 8 października 2012
Łk 10,25-37
630
Za †† Agnieszkę Ćwik, brata Ferdynanda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za Michała, Macieja i Katarzynę o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Wojciecha Świętek i za †† z rodziny
2. Za † Otylię Dwornik (od sąsiadów z ulicy Polnej 6 B)
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek – 9 października 2012 – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
Łk 10,38-42
630
Za †† ojca Franciszka, Ŝony Marię i Magdalenę, siostrę Helenę i †† z całej rodziny oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej
800
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80. rocznicy urodzin Jadwigi Steier z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900
W 20. rocznicę ślubu Ewy i Karola oraz z okazji urodzin Ewy z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1800 Za †† ojca Maksymiliana Fajngolda, mamę Olgę i wszystkich †† z pokrewieństwa
NaboŜeństwo róŜańcowe
Środa – 10 października 2012
Łk 11,1-4
630
Za †† męŜa Stanisława, rodziców, teściów, †† z rodziny
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień700
stwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Stanisława, teściów Anielę i Michała, szwagra Michała,
Barbarę i Andrzeja i wszystkich †† z rodziny
2. Za †† z rodziny Jabłońskich i Rudzkich
NaboŜeństwo róŜańcowe
Czwartek – 11 października 2012
Łk 11,5-13
ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY
Do Miłosierdzia BoŜego za † Jerzego Łabuza oraz za †† rodziców z obu stron
630
700
Za † Władysława Ligęzę (od siostry z rodziną)
1630
NaboŜeństwo róŜańcowe dla dzieci
1800 1. Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, † ojca Joachima Białdygę oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
2. Za †† rodziców Łucję i Waltra Kadzimierz i wszystkich †† z rodziny
3. W intencji ks. Bogdana Kicingera w dniu urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
NaboŜeństwo róŜańcowe
Piątek – 12 października 2012
Łk 11,15-26
630
O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Henryka Glania i jego rodziny
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† syna Rafała, siostrę Monikę i teściową Rutę Piech
1800 1. Za †† rodziców Marię i Maksymiliana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Czesława i †† z rodzin Burban, Magdziak
NaboŜeństwo róŜańcowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy: modlitwa w duchu Taizé
Sobota – 13 października 2012 – bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
Łk 11,27-28
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Jadwigę Daniel, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † Weronikę Szeremet w 10. rocznicę śmierci, † jej syna Bolesława i męŜa Jana, †† z rodziny Szeremet i Gorzko
1200
Ślub: Natalia Meyer – Rafał Heczko
1300
Ślub: Anita KręŜel – Przemysław Kiderys
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Janinę Kopczyńską w 11. rocznicę śmierci i Antoniego
Kopczyńskiego w 45. rocznicę śmierci
2. Za † Jerzego Taszka w rocznicę śmierci
XXVIII Niedziela zwykła – 14 października 2012
Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
NIEDZIELA PAPIESKA
700
Za † kapłana Philippa Wollnik w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo oraz za † Marię Paskuda
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3
30
8
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z okazji 65. rocznicy urodzin męŜa Wojciecha z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Oleńki, Agnieszki, Joli, Mariusza i Tomka z okazji urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski w Ŝyciu codziennym
1200 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Teresy i Bogdana z okazji 40. rocznicy ślubu oraz 65. rocznicy urodzin
Bogdana
2. W intencji nowoŜeńców Natalii i Rafała oraz ich rodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1545
RóŜaniec Fatimski
NaboŜeństwo róŜańcowe
1715
1800
Za †† męŜa Henryka i rodziców
W tym tygodniu modlimy się: o duchowe przygotowanie i głębokie przeŜycie Roku Wiary
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie. RóŜaniec w tygodniu
po wieczornej Mszy Świętej. RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630.
• Zgodnie z zapowiedzią, w tym tygodniu Ojciec Święty ogłosi w czwartek, 11 października Rok
Wiary. Tego dnia upływa 20 lat od ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz 50 lat od
rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Ojciec Święty napisał: „Zwłaszcza w tym Roku kaŜdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeŜywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary”. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej wieczornej w czwartek, 11 października.
• Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Przed kościołem okazja do wsparcia działalności grupy
Caritas na rzecz najuboŜszych rodzin naszej parafii.
• Spotkania grup i wspólnot odbywają się wg planu.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu równieŜ nie będzie spotkań w salkach dla dzieci
przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie modlitewne w duchu Taizé w piątek o godz. 1900. Spotkanie
przygotowuje do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych w Rzymie.
• W sobotę 13 października od godz. 730 odwiedziny chorych (od ks. Adama oraz ks. Mariusza).
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. Ostatnia część RóŜańca w formie wspólnego
naboŜeństwa od 1715.
• Z okazji święta św. Łukasza zapraszamy wszystkich pracowników SłuŜby Zdrowia do klasztoru
Annuntiata na Mszę św. dnia 18 października, na godz. 1830. Przed Mszą RóŜaniec o godz. 1800.
• Przypominamy o pielgrzymce do Leśniowa w środę, 24 października.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, „Gość Niedzielny”, inna prasa katolicka, kalendarze.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Z racji Niedzieli Papieskiej zbiórka na rzecz Fundacji
Trzeciego Tysiąclecia.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Maria Czekała, lat 98, zam. na ul. Miechowskiej 11
 Wiktor Okulowski, lat 60, zam. na ul. Słonecznej 33

Płyta „Podnieście głowy, nabierzcie Ducha”
to koncert zarejestrowany w tegoroczną uroczystość Bożego Ciała w Opolu. To płyta z piękną
muzyką, która może duchowo umocnić słuchających...
Do nabycia.
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List papieski na Rok Wiary
6. Odnowa Kościoła dokonuje się takŜe przez
świadectwo, jakie daje Ŝycie wierzących: poprzez
samo swoje istnienie w świecie chrześcijanie są
faktycznie powołani, aby rozjaśniać Słowo prawdy,
jakie pozostawił nam Pan Jezus. Właśnie Sobór w
Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, stwierdził: „podczas gdy Chrystus, «święty, niewinny,
niepokalany» (Hbr 7,26), nie znał grzechu (2 Kor
5,21), lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za
grzechy ludu (por. Hbr 2,17), Kościół obejmujący
w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Kościół
«wśród prześladowań świata i pociech BoŜych
zdąŜa naprzód w pielgrzymce», zwiastując krzyŜ i
śmierć Pana, aŜ przybędzie (por. 1 Kor 11,26).
Mocą zaś Pana zmartwychwstałego krzepi się, aby
utrapienie i trudności swe, zarówno wewnętrzne,
jak zewnętrzne, przezwycięŜać cierpliwością i
miłością, a tajemnicę Jego, choć pod osłoną, wiernie przecieŜ w świecie objawiać, póki się ona na
koniec w pełnym świetle nie ujawni” .
Rok wiary, w tej perspektywie jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do
Pana, jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy
Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił
pełnię miłości, która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia i przemiany Ŝycia poprzez odpuszczenie
grzechów (por. Dz 5, 31). Dla apostoła Pawła ta
Miłość wprowadza człowieka do nowego Ŝycia:
„Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe Ŝycie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4). Dzięki wierze
to nowe Ŝycie kształtuje całą ludzką egzystencję na
radykalnej nowości zmartwychwstania. Na miarę
jego wolnej dyspozycyjności, myśli, uczucia, mentalność i zachowania człowieka powoli są oczyszczane i przekształcane, na drodze, która nigdy tu na
ziemi w pełni się nie realizuje. „Wiara, która działa
przez miłość” (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium
inteligencji i działania, które przemienia całe Ŝycie
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człowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 20-29,
2 Kor 5, 17).
7. „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14): miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas
do ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyła
On nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię
wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28, 19). Poprzez swą miłość Jezus Chrystus przyciąga do
Siebie ludzi z kaŜdego pokolenia: w kaŜdym czasie
zwołuje on Kościół, powierzając mu głoszenie
Ewangelii, z nakazem, który zawsze jest nowy. Z
tego względu takŜe dziś potrzeba bardziej przekonującego zaangaŜowania kościelnego na rzecz
nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w
wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu
wiary. ZaangaŜowanie misyjne wierzących, które
nigdy nie moŜe słabnąć, czerpie moc i siłę w codziennym odkrywaniu Jego miłości. Wiara bowiem
rośnie, gdy przeŜywana jest jako doświadczenie
otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako
doświadczenie łaski i radości. Sprawia ona, Ŝe
Ŝycie wiernych wydaje owoce, poniewaŜ poszerza
serca w nadziei i pozwala na dawanie twórczego
świadectwa: otwiera w istocie serca i umysły tych,
którzy słuchają, na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego słowa, by stali się Jego uczniami. Wierni,
stwierdza św. Augustyn „wzmacniają się przez
wiarę”. Święty Biskup Hippony miał słuszny powód, aby wyrazić się w ten sposób. Jak wiemy,
jego Ŝycie było ciągłym poszukiwaniem piękna
wiary, dopóki jego serce nie znalazło spoczynku w
Bogu . Jego liczne pisma, w których wyjaśniał
znaczenie wiary i prawdy wiary, pozostają aktualne
do naszych dni jako dziedzictwo niezrównanego
bogactwa i pozwalają nadal tak wielu ludziom
poszukującym Boga w znalezieniu właściwej
ścieŜki, aby osiągnąć „podwoje wiary”.
Tak więc tylko przez wiarę wiara rośnie i
umacnia się; nie ma innej moŜliwości posiadania
pewności co do swego Ŝycia, jak tylko przez coraz
większe powierzenie siebie w ręce tej miłości, którą
odczuwa się jako coraz większą, poniewaŜ swoje
źródło ma w Bogu. cdn
–

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.

