gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 25/2013 (488) 16 czerwca 2013 r.

XI Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (7,36-8,3)
„Kobieta, która prowadziła w mieście Ŝycie grzeszne,
dowiedziawszy się, Ŝe jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła
flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc,
zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem
całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: ”Gdyby
On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która
się Go dotyka, Ŝe jest grzesznicą”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On
rzekł: ”Powiedz, Nauczycielu”. ”Pewien wierzyciel miał dwóch dłuŜników. Jeden winien mu był pięćset
denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie
go bardziej miłował?”. Szymon odpowiedział: ”Sądzę, Ŝe ten, któremu więcej darował”. On mu rzekł:
”Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: ”Widzisz tę kobietę? Wszedłem do
twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie
dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi
oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy,
poniewaŜ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.
Do niej zaś rzekł: ”Twoje grzechy są odpuszczone”..
Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię stajemy
się świadkami niezwykłego spotkania, trzech osób:
Jezusa, kobiety grzesznej i faryzeusza. Oto spotykają się trzy postawy: Ŝalu, oskarŜenia i przebaczenia. Wpatrując się w te postawy warto zobaczyć
siebie i swój stosunek do ludzi i Boga. Jak często
spotykamy się z tymi postawami? A moŜe niejednokrotnie sami którąś z nich przyjmujemy?
Oto jesteśmy w domu faryzeusza, który ma się
za sprawiedliwego i bardzo łaskawego człowieka.
JednakŜe jego zachowanie bardzo szybko demaskuje jego prawdziwą postawę pełną nienawiści i krytykanctwa. ZauwaŜmy, jak łatwo przychodzi mu
ocena owej kobiety i samego Jezusa. Czy i nasza
postawa czasami nie przypomina postawy owego
faryzeusza?. Jezus pragnie przychodzić do kaŜdego
serca. MoŜe dlatego tak trudno nam doświadczyć
BoŜego przebaczenia i miłości. Jezus sam powta-

rza, Ŝe mamy wstrzymywać się od osądu i oceny
(Łk 6, 37), wynikającej z pochopności, czystej
niechęci lub braku miłości.
Zupełnie inną postawę przyjmuje kobieta, która od samego początku uniŜa się przed Jezusem.
Przez konkretne czyny wyznaje Jezusowi miłości.
Jej postawa wskazuje na Ŝal, który nosi w sobie.
Jest świadoma swojego grzechu, więc wyznaje
swoją miłość. Na ile w nas jest owej postawy uniŜenia przed Panem?
W całym tym wydarzeniu Jezus wskazuje, Ŝe
istotą przebaczenia jest miłość. Dlatego zachęca
swoich uczniów do miłości nieprzyjaciół (por. Łk
6, 27nn). Prośmy zatem Jezusa o prawdziwą miłość:
Panie Jezu, naucz mnie kochać jak Ty kochałeś. Ucz minie przebaczać, jak Ty przebaczałeś.
Amen.

www.nspjraciborz.pl

2

Źródło - gazetka

Poniedziałek – 17 czerwca 2013 – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.
Mt 5,38-42
630 1. Za † brata Bolesława Magiera i za †† rodziców
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców, wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące
W intencji Ewy z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
700
BoŜe błogosławieństwo
1800 1. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 45. rocznicę
ślubu Krystyny i Ernesta z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za †† męŜa Józefa i syna Jana oraz za †† z rodziny z obu stron
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 18 czerwca 2013
Mt 5,43-48
630
Za † Efrema Zebuta, †† rodziców i pokrewieństwo, †† rodziców Stanisława i Marię, †† pokrewieństwo oraz za † Zofię Piszczyńską
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die † Hildegard Komorek, für die †† El800
tern beiderseits, sowie für alle †† aus der Familien Komorek und Jendrosch
Za †† rodziców Floriana i Kazimierę oraz z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
900
1800 1. W intencji Bernarda z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Za † Edwarda Dudka i †† z rodziny Budziosz i Dudek
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 19 czerwca 2013
Mt 6,1-6.16-18
630 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji BoŜeny
2. Za †† rodziców Paulinę i Jana Dzimiera, męŜa Antoniego, teścia Augusta, †† z rodzin Kozub i
Szymiczek
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko700
waniem za otrzymane łaski w intencji Aleksandry, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1800 1. Za † męŜa i ojca Mariana Cieszyńskiego w 11. rocznicę śmierci
2. Za † męŜa Jana w dniu jego imienin oraz †† ojców z obu stron i szwagra Tadeusza
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 20 czerwca 2013 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Mt 6,7-15
630
Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w intencji Gizeli w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za †† męŜa i rodziców
700
Za †† Piotra Sitko, rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzek i
wszystkich †† kapłanów
1630
Spowiedź dla dzieci
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Moniki z okazji 16. r. urodzin
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Leszka Berezowskiego w rocznicę śmierci i za †† krewnych
3. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i
zdrowie dla całej rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
Piątek – 21 czerwca 2013 – NMP Opolskiej
Mt 12,46-50
630
Za †† rodziców Albertynę i Alojzego Podeszwa, † brata Herberta i bratanicę Irenę
900
Za † Agnieszkę Lenart w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Jana i wszystkich †† z rodziny
1800 1. W intencji ks. Piotra z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od
RóŜ RóŜańcowych)
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji GraŜyny z okazji 60. rocznicy urodzin, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
Msza Święta młodzieŜowa na zakończenie roku szkolnego i formacyjnego
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Sobota – 22 czerwca 2013
Mt 6,24-34
630
Za † ojca Wincentego Brzezińskiego w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Juliusza Tober, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † mamę Helenę w 1. rocznicę śmierci
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † Jadwigę Daniel w 1. rocznicę śmierci
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Olgę Fajngold, ojca Maksymiliana, †† pokrewieństwo z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
XII Niedziela zwykła – 23 czerwca 2013
Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
700
Za † syna Sebastiana z okazji urodzin
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Dziękczynna w intencji Krzysztofa w 40. rocznicę urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo
900
dla całej rodziny
1030
Dziękczynna z okazji 35. rocznicy ślubu Barbary i Władysława oraz w 4. rocznicę ślubu Marzeny i Łukasza o BoŜe błogosławieństwo w rodzinach
1200
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Romana Ploszki z okazji
50. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W 1. rocznicę ślubu Haliny i Georga oraz w 85. rocznicę urodzin Georga z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w pracy rolników i sprzyjającą pogodę
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na modlitwę RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na NaboŜeństwo czerwcowe.
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez
wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga). Spotkanie oparte jest o półgodzinny film.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W czwartek o 1630 spowiedź dla dzieci przed zakończeniem roku szkolnego. Rodziców prosimy o przypomnienie, zwłaszcza dzieciom młodszym, aby moŜna było wypracować stałość i regularność w spowiedzi.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O 1730 RóŜaniec.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W piątek wspomnienie NMP Opolskiej.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą na zakończenie roku szkolnego i formacyjnego w piątek o
godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
• W przyszłą niedzielę kazania wygłosi oraz udzieli nam błogosławieństwa prymicyjnego, znany nam z
praktyki, ks. Mateusz Podkówka.
• W tym tygodniu w naszej parafii będzie ks. Joachim Jasita, pracujący na co dzień w Odessie. Istnieje
moŜliwość zamówienia intencji Mszalnych, które będą odprawiona w naszej parafii, a takŜe w późniejszym czasie w Odessie.
• Przypominamy o planowanej na sobotę, 29 czerwca pielgrzymce do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy w kancelarii lub zakrystii, opłata 30 zł.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, a takŜe przed kościołem dodatkowa
zbiórka na pokrycie kosztów remontu schodów.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Marian Januszewski, lat 100,
zam. w Australii
Wieczny odpoczynek racz
zmarłym dać Panie.
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Wakacyjne propozycje
W pewnym wieku kaŜdy jest nieco bardziej skłonny do wspomnień. Zadaję sobie pytanie; co kształtowało
moja osobista wiarę? Co miało największy wpływ? To nie tylko kwestia wspomnień. To kwestia umiejętnego rozłoŜenia akcentów duszpasterskich. Decydujące jest tutaj własne doświadczenie. To, co dla mnie
samego było waŜne, moŜe być równie waŜne dla innych.
Co więc wpływało na kształtowanie wiary? Najpewniej własna rodzina i wychowanie religijne. Dalej waŜna będzie katechizacja i rozumienie wiary. Nie bez znaczenia będzie kształtowanie wiary „na kolanach” –
osobiste chwile modlitwy, doświadczanie sakramentów. Wśród waŜnych doświadczeń trzeba teŜ wyliczyć
wakacyjne rekolekcje, pielgrzymki, dni skupienia. KtóŜ nie pamięta takich chwil? No chyba tylko ci, którzy nigdy nie dali sobie okazji do takich doświadczeń. Jak zwykle oferta jest niezwykle bogata: jest zaadresowana do dzieci, młodzieŜy, dorosłych, całych rodzin...
• 21-23 czerwca; Męski weekend z Bractwem św. Józefa; Nysa (tel. 77448 40 24)
• 29 czerwca – 5 lipca. Oaza dla dzieci (Sidzina)
• 28 czerwca-14 lipca, Oaza dla 1 i 2 klasy gimnazjum (Nysa)
• 30 czerwca-7 lipca; Obóz piłkarski (ministranci; Kluczbork)
• 8-14 lipca; Sesja Kana; Ruch Chemin Nuef; Warszawa (małŜeństwa, rodziny)
• 9-14 lipca; Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Małe Ciche (dzieci, młodzieŜ, dorośli)
• 8-16 lipca; Rekolekcje dla Dzieci Maryi (Miedonia)
• 9-16 lipca; Rekolekcje dla Dzieci Maryi (Głogówek)
• 10-16 lipca; spływ kajakowy (ministranci)
• 13-28 lipca; Oaza dla młodzieŜy (Brynica, Jełowa)
• 14-21 lipca; wyjazd do Taize dla młodzieŜy; par. Gogolin
• 18-26 lipca; Rekolekcje dla Dzieci Maryi (Leśnica)
• 21-27 lipca Oaza dla dzieci (Nysa)
• 21-28 lipca, Obóz ministrancki (Miedonia)
• 22-28 lipca; Światowe Dni MłodzieŜy w Rio de Janerio
• 22-27 lipca; Święto MłodzieŜy, G. św. Anny (tel. 882710607)
• 23-28 lipca; Rio w Częstochowie
• 26-28 lipca; Rio na Śląsku; Piekary Śląskie
• 1-9 lipca; Rekolekcje dla Dzieci Maryi (Miedonia)
• 1-17 sierpnia; Oaza dla 1i2 klasy gimnazjum (Ochotnica)
• 4-11 sierpnia, Obóz ministrancki (Nysa)
• 11-18 lipca, Obóz ministrancki (Miedonia)
• 11-18 lipca; Rekolekcje dla Dzieci Maryi (Nysa)
• 1723 lipca, Rekolekcje ewangelizacyjen Domowego Kościoła, Trybsz (774363835)
• 10-16 sierpnia; Obóz formacyjno-wypoczynkowy (ministranci; Wisła)
• 19-24 sierpnia; Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę

Niedziela po 2030
dziś premiera płyty „Effatha”
DMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi

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 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.

