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IX Niedziela Zwykła
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 7,1-10)
„Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał,
wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego
ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o
Jezusie, wysłał do Niego starszyznę Ŝydowską z prośbą, Ŝeby przyszedł
i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie:
„Godzien jest, Ŝebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz
naród i sam z budował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi.
A gdy był juŜ niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z
prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod
dach mój. I dlatego ja sam nie uwaŜałem się za godnego przyjść do
Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja,
choć podlegam władzy, mam pod sobą Ŝołnierzy. Mówię temu: »Idź« –
a idzie; drugiemu: »Chodź« – a przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał,
zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie
znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.”
W Kościele przezywamy Rok Wiary. Warto zatem w tym czasie przypatrzeć się swojej wierze.
Dzisiejszy fragment z Ewangelii św. Łukasza,
moŜe być dobrą pomocą w tym rachunku sumienia
ze swojej wiary. Dzisiejszy cud opisany w ewangelii jest wynikiem silnej wiary setnika. Św. Łukasz
zaznacza, Ŝe ten rzymski Ŝołnierz jest człowiekiem
wierzącym w Boga. Sympatyzował z śydami.
Wiemy równieŜ, Ŝe ma syna, który jest umierający.
Szuka pomocy juŜ nie tylko u ludzi, ale i Boga.
Słysząc pewnie o dziełach dokonanych przez Jezusa posyła po Niego, aby uzdrowił jego dziecko. W
tym posłaniu wyłania nam się duchowa sylwetka
owego setnika.
Gdy Jezus ulega prośbom przedstawicieli śydów, udaje się do domu Ŝołnierza. JednakŜe ten nie
chce wpuścić Jezusa pod swój dach, uznając przy
tym swoja niedoskonałość i grzeszność. Wyznaje
przy tym, Ŝe Jezus jest kimś większym i świętszym
niŜ on. Przyjmuje tą sama postawę, którą miał
celnik z przypowieści o celniku i faryzeuszu modlących się w świątyni (zob. Łk 18,9-14). W tym
wydarzeniu nie ma tylko wyznania swojej słabości

i przyznania się do niej, ale wyznanie wiary w
Boga, który jest święty. Setnik Ŝyje w świadomości, Ŝe jest niegodny przyjmować Jezusa pod swój
dach. Jednocześnie wyznaje, Ŝe wystarczy słowo
Jezusa, aby doskonal się cud uzdrowienia.
W tych słowach dostrzec moŜna delikatną aluzję
do opisu stworzenia świata, który to Bóg uczynił
rzekłszy sławo (zob. Rdz 1,1nn). Jezus tu zatem
jawi nam jako wcielone Słowo, które stwarza na
nowo. Reakcja Jezusa na to wszystko jest dość
zaskakująca i bolesna zarazem. Ukazuje fakt braku
wiary wśród tych, którzy kroczyli za Jezusem.
Wydawać się moŜe, Ŝe Jezus chce powiedzieć:
popatrzcie ten człowiek nie potrzebuje Ŝadnych
znaków i mi ufa, a wy widzicie i niedowierzacie.
Cud uzdrowienia dokonał się, bo ów człowiek
stanął przed Jezusem w prawdzie, uznał swoja
słabość. MoŜe tego nam dzisiaj brakuje? Jak często
daję Bogu wolna rękę? Czy pozwalam Bogu wypełniać Jego wolę bez narzucania Mu swojej?
MoŜe czas zawołać za Apostołami:
Panie, przymnóŜ nam wiary?
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Poniedziałek – 3 czerwca 2013 – św. męczenników Karola Lwangi i Tow.
Mk 12,1-12
630
Za † męŜa i ojca Rudolfa Drobnego, †† rodziców z obu stron
700
Za †† rodziców Wilhelma i Paulinę Gacka oraz za †† z rodziny Koza
1800 1. Za †† Janinę i Stanisława Magiera
2. Za †† matkę Marię, ojca Zygmunta, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
3. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława Kudzię w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców
Anielę i Władysława, Katarzynę i Franciszka, szwagra Władysława i Czesława Rudnickich, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 4 czerwca 2013
Mk 12,13-17
630
Za †† rodziców Jadwigę i Ottona, brata Gerharda, †† z rodziny Schattke i Brachaczek, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Für †† Anna und Anton Skladny, Edeltraud und Leopold Iskra
900
Za †† rodziców Józefa i Anielę Durlak, brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny
1800 1. W intencji Sabiny z okazji 18. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † Grzegorza Sochę
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 5 czerwca 2013 – św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Mk 12,18-27
630
Do Serca Jezusowego przez wstawiennictwo Matki BoŜej z okazji urodzin Ewy i jej rodziny
oraz rodziny Starosta i ich małej córki Marleny
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Gertrudy w 73. rocznicę urodzin oraz w rocznicę urodzin
syna Romana i wnuków Rafała i Julii, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1800 1. Za † Antoniego Ściborskiego w 7. rocznicę śmierci, †† ojca Kazimierza, brata Mariana oraz
bratową Marię Ściborską
2. Za † Józefa Margiczoka w 4. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo czerwcowe
I. Czwartek miesiąca – 6 czerwca 2013
Mk 12,28-34
630
Za †† rodziców Gertrudę i Wilhelma Magiera. brata Bolesława, siostrę Pelagię i ††z rodziny
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stanisławę i Walentego Gąsior, ciocię Agnieszkę, całe
pokrewieństwo z rodziny Sorbal i Gąsior oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1330
Ślub: Aneta Kalwala – Wojciech Gorlach
1700
Godzina Święta - NaboŜeństwo czerwcowe
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Julii z okazji 99. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski
I. Piątek miesiąca – 7 czerwca 2013 – Najświętszego Serca Pana Jezusa
Łk 15,3-7
630
Za †† rodziców Magdalenę i Alojzego Rychel, †† Romana, Bronisławę, Annę oraz za całe ††
pokrewieństwo
900
Za †† ojca Mieczysława, mamę Danutę, brata Mieczysława oraz za †† z rodziny
1630
Szkolna: Za † męŜa Kazimierza Pytla, †† rodziców z obu stron, wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji mamy Alfredy z okazji 85. urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Sobota – 8 czerwca 2013 – Niepokalanego Serca NMP
Łk 2,41-51
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
700
Przez wstawiennictwo Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej w intencji Gabrieli w dniu urodzin z
podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla całej rodziny
1400
Ślub: Marta Wielgus – Dariusz Rubczyński

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
30
17
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Tadeusza Rudakiewicza w 5.
rocznicę śmierci, †† brata Edwarda, zięcia Leszka, rodziców, teściów i dziadków z obu stron
2. Za † syna Mirosława w 3. rocznicę śmierci
3. Do BoŜej Opatrzności w intencji Mirosława z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2000
Czuwanie dla młodzieŜy (wyjątkowo w naszym kościele)
Niedziela – 9 czerwca 2013 – Odpust parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Mariana Janczy w rocznicę urodzin, †† rodziców z obu
stron
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Otylię i Oskara Slanina oraz wszystkich †† z rodziny
Slanina i Gotzann
1030 1. Suma odpustowa w intencji Parafian
2. W intencji GraŜyny i Bogdana z okazji 20. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1200
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Zofii i Ludwika z okazji 60. rocznicy ślubu o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Marii i Jana z podziękowaniem za odebra1800
ne łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: o szacunek do kaŜdego ludzkiego Ŝycia oraz w intencji naszych rodzin
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Dzisiaj w kościele Farnym o godz. 1400 Msza Święta w intencji Rodzin oraz o poszanowanie śycia. Po
Mszy Świętej o godz. 1500 Marsz dla śycia i Rodziny. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, aby
dać świadectwo podstawowym wartościom. Marsz zostanie zakończony przy kościele Matki BoŜej.
Dziś moŜna zabrać listy w celu zebrania podpisów pod projektem ustawy broniącej kaŜde poczęte
Ŝycie. Listy z podpisami moŜna złoŜyć z zakrystii.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową połączoną z modlitwą Rycerstwa Niepokalanej oraz Adoracją do której zachęca Ojciec Święty Franciszek.
Przez kolejne dni dawnej oktawy naboŜeństwa czerwcowe połączone będą z procesją eucharystyczną.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek o 1700 Godzina Święta.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość patronalna naszej
parafii. Zapraszamy do uczestnictwa w tym dniu we Mszy Świętej. Msze Święte o 630, 900, 1630 (msza
szkolna) oraz o 1800.
W niedzielę Odpust Parafialny. Zapraszamy na sumę odpustową na godz. 1030.
W sobotę w naszym kościele odbędzie się tradycyjne czuwanie dla młodzieŜy. Rozpoczęcie o 2000,
zakończenie Mszą o północy.
W środę, 12 czerwca w kinie „Przemko” zostanie wyświetlony film „Christiada”. Film opowiada o
wydarzeniach z Meksyku, o wartości rodziny o wolności. Film mimo doskonałej obsady i produkcji
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nie był puszczany w ogólnodostępnych sieciach kin. Tym bardziej zapraszamy na film i prosimy o
wcześniejsze zapisy i wpłatę 10 zł. W przypadku większego zainteresowania moŜliwy jest seans kolejnego dnia, w czwartek.
W sobotę, 15 czerwca w ramach Festiwalu Spotkałem Pana na Zamku odbędzie się koncert zespołu
Trzecia Godzina Dnia. Istnieje moŜliwość zakupu biletów-cegiełek na koncert w cenie 20 zł, lub rodzinnych biletów 45 zł.
9 czerwca w kościele Matki BoŜej odbędzie się „Spotkanie z Afryką” Szczegóły na plakacie. Celem
akcji jest pomoc w budowie szkoły w Kamerunie.
Fundacja Polesie Wschód po raz kolejny organizuje przyjazd dzieci z Białorusi i poszukuje rodzin,
które zechciałyby przyjąć dzieci w sobotę i niedzielę, 15 i 16 czerwca (zmiana terminu !). Zgłoszenia
pod tel. 507865858 lub 691717653 oraz w SP nr 4.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; dziś
takŜe zbiórka na rzecz budowy świątyni Opatrzności BoŜej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Szczególnie dziękujemy za wszystkie przygotowania i udział w uroczystości BoŜego Ciała.

H

istoria bazująca na prawdziwych wydarzeniach, które
miały miejsce w Meksyku, w latach dwudziestych XX w.
Kierowany przez prezydenta Plutarco Eliasa Callesa
(Rubén Blades) rząd dąŜy do uniezaleŜnienia państwa od wpływów kościoła i religii. Przeciwko restrykcyjnemu, antykatolickiemu prawu oraz krwawym rządom występują chrystusowcy. Ta
czteroletnia wojna, zwana La Cristiada, pochłania wiele tysięcy
ofiar. Film jest przedstawiony z punktu widzenia dowodzącego
powstańczą armią generała Enrique Gorostieta (Andy Garcia),
weterana wynajętego przez Narodową Ligę na rzecz Obrony Wolności Religijnej do walki z reŜimem.

Film będzie emitowany 12 czerwca w kinie „Przemko”, prosimy o zapisy w parafiach.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś o młodych dla Kamerunu
i spotkaniu z Afryką
DMRaciborz@gmail.com

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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

