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XV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (10,25-37)
„Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę,
zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne?
Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On
rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego
bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ
odpowiedział. To czyń, a będziesz Ŝył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko Ŝe go obdarli, lecz jeszcze rany mu
zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył
go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin,
będąc w podróŜy, przechodził równieŜ obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do
niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim
staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. KtóryŜ z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał
miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!”
„Człowiek pewien zstępował z Jerozolimy
do Jerycha”... Ustęp ten dotyczy całej ludzkości.
Wskutek sprzeniewierzenia się Adama, ludzkość
straciła prawo pobytu w raju, miejscu wysoko połoŜonym, spokojnym, wolnym od cierpień i cudownym, które słusznie nazwano tutaj Jeruzalem,
gdyŜ nazwa ta oznacza „pokój BoŜy”. I zstępuje
ona do Jerycha, krainy pustej i zapadłej, w której
panuje duszący upał. Jerycho to gorączkowe Ŝycie
świata, Ŝycie odrywające od Boga i pociągające w
dół... Kiedy więc ludzkość zstąpiła z dobrej drogi
ku takiemu Ŝyciu, gdy dała się pociągnąć z góry ku
dołowi, demony, jak banda złoczyńców, obrabowali ją z szat doskonałości, nie pozostawiając na niej
najmniejszego śladu ani mocy ducha, ani czystości,
ani sprawiedliwości i roztropności, ani niczego, co
wskazuje na obraz BoŜy. Godząc w nią wielokrotnymi razami zadali jej mnóstwo ran rozmaitych
grzechów i porzucili na ziemi na pół umarłą...

ZdąŜający drogą Samarytanin – a był nim
Chrystus – ujrzał leŜącego. Nie przeszedł mimo,
poniewaŜ celem Jego wędrówki było „nawiedzać”
nas; nas, dla których zstąpił na ziemię i pośród
których zamieszkał. Przeto nie tylko ukazał się
ludziom, ale naprawdę z nimi obcował... „Na rany
jego nalał wina”, wina słowa... A poniewaŜ cięŜkie
rany nie mogły znieść Jego mocy, przeto domieszał
oliwy swej słodyczy i dobroci. Następnie posadził
rannego na juczne zwierzę, wskazując przez to, Ŝe
nas podnosi ponad zwierzęce namiętności, On,
który równieŜ nosi nas w sobie, czyniąc członkami
swego Ciała. A potem zawiódł człowieka do gospody, nazywając tak Kościół, miejsce zamieszkania i punkt zborny dla wszystkich...; nakazuje On
Apostołom: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody” i uczy, Ŝe bojący się Pana i czyniący sprawiedliwość jest Mu miły w kaŜdym ludzie.
Sewer z Antiochii (zm. 538 r.)
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Poniedziałek – 15 lipca 2013 – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
Mt 10,34-11,1
630
Za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 8. rocznicę śmierci (od RóŜ RóŜańcowych)
1800
Msza święta zbiorowa za zmarłych: za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 8. rocznicę
śmierci, do Miłosierdzia BoŜego i Matki Najświętszej za † męŜa Adolfa Sekułę w dniu jego
urodzin, za † Józefa Czebotara w 23. rocznicę śmierci, za †† rodziców Annę i Alberta, za †
męŜa Jana Kasowskiego w 1. rocznicę śmierci, za † ojca Eugeniusza Kwiatka w 3. rocznicę
śmierci i †† ElŜbietę i Brunona Gruszczyk, za † Herberta Gawlinę w 1. rocznicę śmierci oraz
wszystkich †† z rodziny Gawlina i Janosz, za † Ryszarda Hutny (od sąsiadów), za † Henryka
Peszke w 1. rocznicę śmierci, †† ojca Jerzego Peszke, teściów i szwagra Klima, za †† Pawła i
Urszulę Negacz (od sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 25), za † Teodora Gazdę (od sąsiadów z
ulicy Polnej 8), za † Jolantę Pfister (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 12), za † Jerzego
Jakusa (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 36), za † Jolantę Papierz (w 30. dzień), za †
Zbigniewa Małankę (w 30. dzień), za † Janinę Prędką (w 30. dzień), za † Marię Kwaszinski
w 2. rocznicę śmierci, za †† rodziców Pawła i Marię Zarembik, teścia Rudolfa Rolnika i †† z
rodziny, za † matkę Gertrudę Czekalla, † ojca Józefa oraz †† dziadków z obu stron, za † Apolinarego Mitko w 27. rocnicę śmierci
Wtorek – 16 lipca 2013 – NMP z Góry Karmel
Mt 11,20-24
630
Za †† Jana i Wiktorię Mazur, †† z rodziny Mazurów i Zawadów
Za †† mamę Annę Basiuk i ojca Maksymiliana
1800
Środa – 17 lipca 2013
Mt 11,25-27
630
Za † męŜa Waltra Plocha w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
Do BoŜej Opatrzności w intencji Ireny i Bogdana z okazji 20. rocznicy ślubu oraz 18. rocznicy
1800
urodzin wnuczki Joanny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Czwartek – 18 lipca 2013
Mt 11,28-30
630
Za †† męŜa Stefana, teściów, szwagierkę Julię i wszystkich †† z rodziny
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† teściów Gertrudę i Pawła Zdrzałek, męŜa Romana, szwagierkę
Eugenię, rodziców Zofię i Augustyna Karch
Piątek – 19 lipca 2013
Mt 12,1-8
630
O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin Starzyńskich i Niestrój oraz za †† rodziców z
obu stron
1800
Do BoŜej Opatrzności w 55. rocznicę ślubu Katarzyny i Zygmunta z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o światło Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Sobota – 20 lipca 2013 – bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji
Mt 12,14-21
630
Za † męŜa i ojca Huberta Skorupę, †† rodziców z obu stron, †† pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
1130
Ślub: Dorota Wieczorek – Bartosz Kwiatoń
1300
Ślub: Anna Konik – Krzysztof Wolny
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Krzysztofa w 10. rocznicę śmierci, ††
rodziców, dziadków, teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
XVI Niedziela zwykła – 21 lipca 2013
Rdz 18,1-10; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42
700
Za † mamę i babcię Jadwigę w rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa, przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w intencji rodziny Wójcickich z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji syna Zbigniewa Szewczuka z okazji 50. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200
W intencji Anny i Krzysztofa z okazji 1. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo
(do modlitwy wiernych: za roczne dziecko: Kevin Leśniok)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
17
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Zofii z okazji urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Poniedziałek – 22 lipca 2013 – św. Marii Magdaleny
J 20,1.11-18
630
Za †Jerzego Łabuza w 10. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
1800
Za † Ŝonę ElŜbietę Koczy w 5. r. śmierci oraz za †† brata Rudolfa i rodziców z obu stron
Wtorek – 23 lipca 2013 – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
J 15,1-8
630
Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego, brata Grzegorza, dziadków z obu stron i wszystkich †† z
całego pokrewieństwa oraz za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka
1800
W intencji ks. Ireneusza o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej z okazji urodzin (od
Rycerstwa Niepokalanej)
Środa – 24 lipca 2013 – św. Kingi, dziewicy
Mt 13,1-9
630
Za † Ŝonę Urszulę Frost w 1. rocznicę śmierci
Za † Krystynę Wolną w dniu imienin (od koleŜanek)
1800
Czwartek – 25 lipca 2013 – św. Jakuba, Apostoła
Mt 20,20-28
630
Za † siostrę Annę Frykowską, †† męŜów Kazimierza i Józefa, siostrę Eugenię oraz za †† z
rodziny
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Anny z okazji 45. rocznicy urodzin i imienin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców
Piątek – 26 lipca 2013 – św. Anny, matki NMP, głównej patronki diecezji
Mt 13,16-17
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Nikodema Bobryk, teściów Agnieszkę i Eryka
Grabowskich, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota – 27 lipca 2013 – św. Joachima, ojca NMP
Mt 13,24-30
630
Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę urodzin synowej Czesławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1730
Nieszpory Maryjne
W sobotni wieczór: W intencji Beaty i Stanisława z okazji 20. rocznicy ślubu oraz 18. rocznicy
1800
urodzin syna Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie dla rodziny
XVII Niedziela zwykła – 28 lipca 2013
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuczki Karoliny w 17. rocznicę urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas
nauki oraz o BoŜe błogosławieństwo dla rodziców Bogumiły i Czesława
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w 40. rocznicę ślubu Aliny i Franciszka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
W intencji rocznych dzieci: Olaf Papiernik, Natalia Gorlach, Jakub Turlejski
1200
Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Macieja z okazji 15.
rocznicy urodzin, z prośbą o światło Ducha Świętego, wiarę i potrzebne łaski
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† ojca Józefa Szurka w 8. r. śmierci, mamę Bronisławę, brata Romana i dziadków z obu stron
W tym tygodniu modlimy się: o obfite owoce Światowych Dni MłodzieŜy
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec
Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730
na nieszpory niedzielne.
• Dziś takŜe po Mszach Świętych poświęcenie pojazdów.
• Przypominamy, Ŝe w czasie wakacyjnym Msze
święte w tygodniu są o godz. 630 oraz o 1800. Kancelaria przed południem jest czynna do godz. 800,
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natomiast po południu bez zmian. Okazja do spowiedzi w niektóre dni moŜe być tylko przed Mszą
Świętą.
Przypominamy o najbliŜszych wydarzeniach:
- na G. św. Anny w przyszłą niedzielę uroczystość Matki BoŜej Szkaplerznej z obchodami.
- od 22 do 27 lipca na G. św. Anny Święto MłodzieŜy.
- 28 lipca uroczystości odpustowe na G. św. Anny. Planujemy wspólny
wyjazd, zapisy w kancelarii lub zakrystii.
- 19-24 sierpnia piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Prosimy o wcześniejsze zapisy.
W kontekście zbliŜających się Światowych
Dni MłodzieŜy w Rio
de Janeiro w Brazylii
zachęcamy młodzieŜ do
zainteresowania się
propozycjami nazwanymi „Rio w Częstochowie” lub „Rio na
Śląsku” w Piekarach
Śląskich. Szczegóły na stronach internetowych. Prosimy takŜe o modlitwę w intencji Światowych Dni
MłodzieŜy. Zachęcamy wszystkich do śledzenia Światowych Dni MłodzieŜy w Brazylii w telewizji i
Radiu Maryja oraz wiadomości z grupy diecezjalnej na stronie duszpasterstwa MłodzieŜy
(www.linia.raciborz.com.pl).
W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościć ks. Neoprezbitera Łukasza Libowskiego, z
parafii w Studziennej. Na zakończenie Mszy Świętej będzie udzielał prymicyjnego błogosławieństwa.
Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy „Wolna Niedziela”, zwrócił się m.in. do
naszej diecezji o pomoc w zebraniu co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem ustawy wprowadzającym zakaz pracy w placówkach handlowych w kaŜdą niedzielę. Ma ono pokazać społeczeństwu i
parlamentarzystom jak wielkie jest pragnienie rodzinnego świętowania niedzieli. Przed kościołem
moŜna złoŜyć podpis, moŜna teŜ zabrać listy i zebrać podpisy w domu.
W niedzielę 28 lipca o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło” (na dwa tygodnie), 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 bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy w imieniu peruwiańskiej parafii za ofiary złoŜone w miniona niedzielę.

Niedziela po 2030
dziś o misjach
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.: 700 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

