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XXVI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (16,19-31) 
 
„Jezus powiedział do faryzeuszów: ”śył pewien człowiek bogaty, który 
ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U 
bramy jego pałacu leŜał Ŝebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przy-
chodziły i lizały jego wrzody. Umarł Ŝebrak i aniołowie zanieśli go na 
łono Abrahama. Umarł takŜe bogacz i został pogrzebany. 
Gdy w Otchłani, pogrąŜony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 
I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w 
wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, 
synu, Ŝe za Ŝycia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak Ŝe nikt, choćby chciał, 
stąd do was przejść nie moŜe ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, 
poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeŜe, Ŝeby i oni nie przyszli 
na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają MojŜesza i Proroków, niechŜe ich słuchają«. Tamten 
odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowie-
dział mu: »Jeśli Moj Ŝesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«.” 
 

Był bogacz i Ŝebrak i mieniem Łazarz.. Ta 
dość mocna historia wpisuje się kontekst naszej 
rzeczywistości. Często mijamy się z tymi, którzy 
wołają o pomoc, proszą o chleb czy pieniądze… 
Wczytując się w dzisiejszą ewangelię warto przy-
patrzeć się swojej postawie względem potrzebują-
cych. Dzisiejsza przypowieść Jezusa wprost zwraca 
uwagę na nasze postępowanie, wypełnienie przyka-
zania miłości Boga i bliźniego. Przykład, którym 
posługuje się Jezus jest wypełnieniem słów, mó-
wiących, Ŝe nie moŜna słuŜyć Bogu i mamonie. 

Jezus przez tę przypowieść, chce nam pokazać, 
co tak właściwie jest istotne w Ŝyciu. Nie jest waŜ-
ne to, ile kto ma na koncie, ale „ile ma w sercu”. 
Postawa bogacza była bardzo lekcewaŜąca, ego-
istyczna. Chęć posiadania, patrzenie się tylko na 
swoje potrzeby, bardzo przysłoniło mu oczy.  

Tą swoją postawą ów bogacz, wpisuje się po-
niekąd w historię owego rządcy z zeszłotygodnio-
wej ewangelii (zob. Łk 16,1-13). Problem bogacza 
polega na tym, Ŝe nie dokonuje refleksji nad sobą. 
Odrzucając to, zapominając o tym co istotne zacią-

ga na siebie karę ognia piekielnego, gdzie nie ma 
doświadczenia miłości. 

W dzisiejszej przypowieści widać bardzo moc-
no, jak waŜna jest miłość, a dokładnie jej realizo-
wanie w Ŝyciu. Chcąc zatem dostąpić szczęścia 
wiecznego, jesteśmy zaproszeni do tego, aby juŜ 
tutaj na ziemi uczyć się wypełniania przykazania 
miłości w Ŝyciu. 

Realizacja tej miłości moŜe mieć miejsce na 
róŜnych płaszczyznach. Czytając Dzieje Apostol-
skie, znajdujemy opis spotkania Piotra i Jana, z 
Ŝebrakiem, gdy wchodzi do świątyni. I chociaŜ nie 
mieli pieniędzy, o które byli proszeni, dali to co 
mieli: swój czas i Jezusa (zob. Dz 3,1-8). 

Prośmy zatem Pana Boga o takie spojrzenie na 
drugiego, byśmy potrafili w nim dostrzec Jezusa. 

Panie Jezu, ty widzisz jak często zaślepia mnie 
mój egoizm, jak trudno przychodzi mi pomoc in-
nym. Proszę dodaj mi sił, abym potrafił dostrzegać 
Ciebie w innych i bym umiał wyciągnąć rękę, do 
tych których odrzucił świat. Który Ŝyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen. 
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Poniedziałek – 30 września 2013 – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła      Łk 9,46-50 
   630   Za †† Reginę, Michała, †† z rodziny Kujawskich 
   700   W intencji wnuka Michała oraz wszystkich wnuków i prawnuków o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji GraŜyny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† Halinę i Grzegorza Mielczarek, za † Eugeniusza 

Franiczka w 1. rocznicę śmierci oraz za †† pokrewieństwo z obu stron, za † Ernesta Wuttke  
(od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † ojca Wiktora Okulowskiego w 1. rocznicę 
śmierci, za † Stefanię Bartoszewską (w 30. dzień), za † ojca Michała w 20. rocznicę śmierci, 
†† matkę Marię, męŜa Eugeniusza, siostrę, brata, szwagra, koleŜankę Irenę w 1. rocznicę 
śmierci oraz wszystkich †† z rodziny, za †† Urszulę i Alfreda Rajskich, syna Jerzego, Jadwigę 
Cisz, †† rodziców oraz Marię Salzborn, za †† Jana Krzykał ę, bratową Marię, szwagra Henry-
ka Paprotnego i rodziców, za †† Alojzego Wańka, Juliana Zająca, za †† Herberta Gawlinę w 
dniu jego urodzin, brata Karola, siostrę Wiktorię Janosz i ich †† rodziców (od sąsiadów), za † 
Zofię Chylewską (od sąsiadów), za †† męŜa Stefana, mamę Pelagię, brata Michała, siostrę 
Marię, rodziców Anastazję i Dymitra, dziadków i †† z rodziny 

Wtorek – 1 października 2013 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła          Łk 9,51-56 
   630   Za † Ŝonę Jadwigę w rocznicę urodzin, †† rodziców z obu stron, szwagra Jana 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Alois und Magdalene Jaskulla sowie Eltern bei-

derseits 
   900   Za † męŜa Bolesława Gunię w 10. rocznicę śmierci, †† z rodziny Gunia i Węglarz 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Zofię Prędkiewicz w 2. rocznicę śmierci  
   2. Za † męŜa Bernarda w 5. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Józefa i Eugenię, teścia Józefa, 

szwagrów Czesława, Ryszarda i dusze w czyśćcu cierpiące                 NaboŜeństwo róŜańcowe 
Środa – 2 października 2013 – św. Aniołów StróŜów    Mt 18,1-5.10 
   630  Za † siostrę Genowefę 
   700  Za † matkę Marię Cieślik z okazji urodzin, †† dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za †† rodziców Augustyna i Otylię, Antoniego i ciocię Humilię, Klarę Doboszyńską i za 

wszystkich †† z pokrewieństwa 
   2. Z okazji 3. rocznicy urodzin Jakuba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   3. Do BoŜej Opatrzności w intencji uczestników Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 

okazji rozpoczęcia roku akademickiego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo-
Ŝe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej 

NaboŜeństwo róŜańcowe prowadzone przez Rycerstwo Niepokalanej 
I Czwartek miesiąca – 3 października 2013      Łk 10,1-12 
   630   Za † męŜa i ojca Gintra Grzesiczka, †† teściów Jana, Anastazję, ciotkę Antoninę, szwagierkę 

Hildegardę, jej męŜa Rudolfa, syna Piotra oraz †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† rodziców Annę i Stanisława Piotrowskich, Helenę i Rudolfa Kaletka, brata Maksymilia-

na, kuzyna Michała i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1630   Szkolna: Za † męŜa Romana Szewczuka w 7. rocznicę śmierci, † brata Kazimierza i †† rodzi-

ców z obu stron 
 1730   Godzina święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza  
          NaboŜeństwo róŜańcowe 

I Piątek miesiąca – 4 października 2013 – św. Franciszka z AsyŜu   Łk 10,13-16 
   630   Za †† rodziców Annę i Alfreda, Helenę i Czesława oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   900   Za †† rodziców Janinę i Jana Pustelak, †† z rodziny Pustelak i Dańczuk 
 1730   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa       NaboŜeństwo róŜańcowe 
 1900   Czuwanie dla MłodzieŜy - diecezjalne spotkanie w Opolu Szczepanowicach w ramach projek-

tu „Bota Fe” nawiązującego do Światowych Dni MłodzieŜy 
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I Sobota miesiąca – 5 października 2013 – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy Łk 10,17-24 
   630   Za †† rodziców Jana i RóŜę oraz za †† rodzeństwo i synową 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1300   Ślub: Sylwia Knihinicka – Piotr Heider 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe z poświęceniem róŜańców dla dzieci przygotowujących się do spo-

wiedzi i Komunii Świętej 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† matkę Martę Peikert, męŜa Zygfryda, rodziców Skorupa i †† po-

krewieństwo 
   2. Z okazji urodzin Oleńki, Agnieszki, Joli i Tomka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
XXVII Niedziela zwykła – 6 października 2013 Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10 

Dzień Modlitw w intencji ofiar wojny w Syrii 
   700   Za† męŜa Jana w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† z rodziny oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W j. Łacińskim: Dziękczynna do BoŜej Opatrzności w intencji małŜonków Klaudii i Jarosława 

w 26. rocznicę ślubu, Kasi i Filipa w 4. rocznicę ślubu, wnuczki Hani w 1. rocznicę urodzin, 
Anity i Przemka w 1. rocznicę ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę BoŜą 

 1030  1. Dziękczynna w intencji Teresy i Andrzeja z okazji 40. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogo-
sławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 

   2. Dziękczynna w intencji Franciszka Niklewicza z okaz 80. r. urodzin o BoŜe błogosławieństwo 
i zdrowie 

 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Martyna Julia Tarasek, Franci-
szek Józef Twardawa, Antoni Bruno Paskuda, Amelia Szymula 

 1715    NaboŜeństwo róŜańcowe o pokój i w intencji ofiar wojny w Syrii (poświęcenie róŜańców dla 
dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej) 

 1800    Za † Marię Zuber w 4. rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie 
 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• Od wtorku rozpoczyna się miesiąc październik. Zapraszamy do wspólnej modlitwy RóŜańcowej w 

tygodniu po Mszy wieczornej, w soboty i niedziele o 1715. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• W środę, 2 października modlitwę RóŜańcową prowadzi wspólnota Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu swoje spotkania w salkach będą miały dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Ko-

munii Świętej. 
• W przyszłą niedzielę na naboŜeństwo róŜańcowe zapraszamy takŜe dzieci przygotowujące się do 

Komunii wraz z rodzicami. Poświęcone zostaną róŜańce (będzie istniała moŜliwość nabycia róŜań-
ców w cenie 5 zł.) 

• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy w tym tygodniu na wyjazd do Opola na diecezjalne spotkanie w ramach 

projektu Bota Fé – Dodaj Wiary, nawiązującego do Światowych Dni MłodzieŜy. Prosimy o zapisy 
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w najbliŜszych dniach, zapisać się moŜna takŜe na stronach internetowych. Czuwanie to odbędzie się 
w ramach comiesięcznego czuwania dla młodzieŜy. Zachęcamy wszystkich od klasy 3 gimnazjum do 
uczestnictwa. Nie będzie juŜ odrębnego czuwania w październiku. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 

1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1730, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. Na nauki zapraszamy takŜe tych, którzy 
w przyszłości planują chrzest w rodzinie. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, Ŝe z róŜnych przyczyn 
udział w naukach bezpośrednio przed chrztem jest niemoŜliwy. 

• Przyszłą niedziela została ogłoszona dniem modlitw o pokój. Zapraszamy na RóŜaniec w tej intencji. 
Będzie to takŜe dzień pomocy materialnej dla ofiar wojny w Syrii. 

• Od października w kościele Farnym przy Rynku od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 
do 1730 będą dyŜury poszczególnych księŜy w konfesjonale. Istnieje więc takŜe o tej porze moŜli-
wość skorzystania z sakramentu pokuty. 

• Pragniemy takŜe poinformować, Ŝe od 10 listopada rozpocznie się przygotowanie dorosłych do sa-
kramentu bierzmowania. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy; spotkania będą odbywały się w so-
boty o 1900. Sakrament ten będzie udzielany w katedrze Opolskiej 15 grudnia br. 

• 5 października odbędzie się pielgrzymka współpracowników Caritas do Trzebnicy; 11-13 paź-
dziernika pielgrzymka Dzieci Maryi na G. św. Anny; 23 października na Płoni odbędzie się dzień 
skupienia Bractwa św. Józefa. 

• Dzisiaj takŜe przed kościołem oraz w zakrystii jest do nabycia zapowiadana przed tygodniem 
ksiąŜka „Czwarteprzykazanie.pl”. Ksi ąŜka oprócz tego, Ŝe porusza niezwykle waŜne zagadnienia 
jest zarazem cegiełką na rzecz Fundacji Obrony śycia w Opolu. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę na Kurię i Se-
minarium Duchowne. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy 
kościele składamy serdeczne „Bóg za-
płać”.  

 

Rzymskokatolicka Paraf ia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     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. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o Dodawaniu Wiary 
DMRaciborz@gmail.com 

facebook.com/NaZawszeMlodzi 
 


