
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 41/2013 (504) 6 października 2013 r. 
 

 

XXVII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (17,5-10) 
 
„Apostołowie prosili Pana: PrzymnóŜ nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli 
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korze-
niem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, 
który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy 
nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aŜ zjem 
i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, Ŝe wykonał 
to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieuŜyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.” 
 

Apostołowie byli ludźmi wierzącymi, ale w 
bliskim kontakcie z Chrystusem, po pewnym cza-
sie, doszli do wniosku, Ŝe ich wiara jest bardzo 
mała. Dlatego przyszli do Mistrza i prosili: 
„PrzymnóŜ nam wiary”. 

W tej modlitwie Apostołów jest zawarta mą-
drość. Oni bowiem zaczęli odkrywać, co moŜe dać 
Bóg, chcąc uszczęśliwi ć człowieka. Nie prosili o 
zdrowie, o przedłuŜenie Ŝycia, prosili o wiarę. 

Chciałbym zwrócić uwagę na dwa pojęcia wia-
ry, z którymi mamy do czynienia, a które nie zaw-
sze są ustawione we właściwej harmonii. Mamy do 
czynienia z wiarą dziecka, które pamięta, Ŝe ojciec 
czy matka jest blisko. Dziecko ma swoje własne 
Ŝycie, ma świat zabawek, Ŝyje obok rodziców. 
Rodzice troszczą się o wszystko. Dziecko wie, Ŝe 
ile razy będzie potrzebowało wsparcia, tyle razy 
moŜe się zwrócić do swego ojca czy matki.  

W naszym podejściu do wiary często odnajdu-
jemy tę postawę dziecka. My mamy swoje „kloc-
ki”, swoje „zabawki”. Czasami ta zabawa jest trud-
na, skomplikowana, bywa Ŝe chętnie rzucilibyśmy 
te „klocki” codziennego Ŝycia do kosza, ale osta-
tecznie to my budujemy nasze domy, nasz świat, 
pamiętając, Ŝe Bóg na nas patrzy. Kiedy się nam 
wszystko wali, gdy jesteśmy tym wszystkim przy-
gnieceni, wtedy krzyczymy: Ratuj! I wówczas Bóg 
interweniuje. JeŜeli Bóg zniknie, to czujemy się 
nieszczęśliwi.  

Dziecko jednak dorasta, a gdy osiąga wiek doj-
rzały, zostawia klocki. Staje przed ojcem i powia-
da: „Tato, ja chcę z tobą współpracować. Ty masz 
swoje plany. Ja się chętnie włączę w twoje dzieła, 
bo wiem, Ŝe to, co chcesz uczynić, jest mądre. Ja 
nic lepszego nie wymyślę. Na własny rachunek 
Ŝycia rozgrywać nie zamierzam”. Ojciec powiada: 
„Dobrze, synu, mam dla ciebie pracę. Budujmy 
razem. To będzie nasze dzieło, moje i twoje”. 

Ta wiara sprowadza się do współpracy. W ta-
kim spotkaniu z Bogiem kaŜde dzieło mojego Ŝycia 
jest owocem naszej współpracy. KaŜde dzieło prze-
rasta moje moŜliwości. To jest wiara dojrzała. Ta-
kiej wiary szukali Apostołowie u Chrystusa. 

JeŜeli nasza wiara się rozwija, to zmierza ona 
do współpracy z Bogiem. Wielkość wiary pozna-
jemy po wielkości dzieł, które podejmujemy. 
Człowiek, który współpracuje z Bogiem, dokonuje 
dzieł większych aniŜeli te, na jakie go stać. JeŜeli 
moŜe cieszyć się owocami swego trudu, to tylko i 
wyłącznie dlatego Ŝe nie jest sam, Ŝe współpracuje 
z Bogiem. 

Na tym poziomie wiary nie ma juŜ moŜliwości 
tracenia z oczu Boga, jak nie ma moŜliwości zapo-
mnienia o tym, z kim niosę cięŜką belkę. To jest 
świadomość współpracy. Cokolwiek podejmuję, 
nie podejmuję sam, Bóg dźwiga z drugiej strony.  

Wołajmy dziś wspólnie z Apostołami: „Panie, 
przymnóŜ nam wiary”. Daj nam odkryć szczęście 
ścisłej współpracy z Bogiem.           ks. ES 
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Poniedziałek – 7 października 2013 – NMP RóŜańcowej    Łk 10,25-37 
   630   Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowski, †† Leona i Zygfryda, Gertrudę, szwagra Helmu-

ta oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † męŜa Mieczysława Grądalskiego w 10. rocznicę śmierci 
 1800 1. Za † męŜa Franciszka Szulca w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo z obu 

stron: Szulc, Kostyra, Talaga, dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   3. Za † męŜa Ryszarda Czerwoniaka w 1. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące 

NaboŜeństwo róŜańcowe 
Wtorek – 8 października 2013        Łk 10,38-42 
   630   O błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki BoŜej dla wszystkich z rodziny Kozimenko, Korpa-

czewskich i Ilewiczów 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Johann und Pauline Mateja, für verstorbene Brü-

der: Walter und Herbert sowie verstorbene Mitglieder der Familie Schimitzek 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † Janinę Tantała w 20. rocznicę śmierci oraz o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie dla Jana Tantała z okazji 88. rocznicy urodzin 
 1800 1. Za † męŜa Mariana Janczy w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Cecylię i Zygmunta, Alicję i 

Mariana oraz za †† pokrewieństwo z obu stron 
   2. Za † Grzegorza Sochę      NaboŜeństwo róŜańcowe 
Środa – 9 października 2013 – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa   Łk 11,1-4 
   630   Za †† w Złotkowicach, dziadków i babcie za strony ojca i matki – Wiktora Bobko 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Dorotę Janków (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13) 
 1800 1. Za †† ojca Franciszka, Ŝonę Marię i Magdalenę, siostrę Helenę, †† z całej rodziny i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† ojca Władysława, teścia Pawła, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 

NaboŜeństwo róŜańcowe 
Czwartek – 10 października 2013       Łk 11,5-13 
   630   Za †† męŜa Feliksa i Zofię, rodziców Marię i Józefa, rodzeństwo Emilię i Władysława, Jana 

Kusyk, Annę, Franciszka, Pawła KałuŜa, szwagra Henryka  
   700   Dziękczynna: Do BoŜej Opatrzności w intencji Katarzyny i Franciszka z okazji 57. rocznicy 

ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla 
całej rodziny 

 1630   RóŜaniec dla dzieci 
 1800 1. Za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, trzech †† braci, siostrę, szwagra, dwóch 

bratanków i bratanicę 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stefana, †† rodziców Stanisławę i Juliana Lewkowicz, 

trzech braci, bratową Stefanię, siostrę Marię, szwagra Szymona i wszystkich †† z rodziny 
Lewkowicz i Klimowicz 

   3. W intencji mamy Urszuli Szewczuk z okazji 75. rocznicy urodzin, dziękczynna za otrzymane 
łaski, prosząc o zdrowie i dalsze BoŜe błogosławieństwo (od córki)  

                NaboŜeństwo róŜańcowe 
Piątek – 11 października 2013        Łk 11,15-26 
   630   Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, Jadwigę i Joachima Białdyga oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Bernarda Grzesika z okazji 60. rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1800 1. W intencji ks. Bogdana Kicingera z okazji urodzin o błogosławieństwo BoŜe 
   2. Za † mamę Władysławę Gruszkę w 1. rocznicę śmierci, jej męŜa Maksa oraz za †† z rodziny 
   3. W intencji Małgorzaty i Tomasza z okazji 10. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie  NaboŜeństwo róŜańcowe 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taizé 
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Sobota – 12 października 2013        Łk 11,27-28 
   630   Za † męŜa Bolesława Kuropatwę w 3. rocznicę śmierci, †† pokrewieństwo z obu stron oraz za 

dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do BoŜego Miłosierdzia za †† syna Rafała, siostrę Monikę oraz teściową Rutę 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, Marię i Jana Blana oraz 

brata Jerzego 
   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 20. rocznicy ślubu Renaty i Marka z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
             3. Za †† rodziców Józefę i Franciszka Iwanickich oraz za †† z obu stron 
 1900   Dzień Maryjny w Roku Wiary – czuwanie dla dorosłych w łączności z Ojcem Świętym i naj-

większymi sanktuariami Maryjnymi 
XXVIII Niedziela zwykła  – 13 października 2013     2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19 

N I E D Z I E L A  P A P I E S K A  
   700    Za † Jadwigę Daniel z okazji urodzin 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej dziękczynno – błagalna z prośbą o dary wzajemnej miło-

ści, zdrowia i błogosławieństwa BoŜego w intencji małŜonków Gabrieli i Andrzeja z okazji 17. 
rocznicy ślubu i o dary Ducha Świętego dla synów Mateusza i Jana 

 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Justyny z okazji 18. rocznicy urodzin o światło Ducha Świę-
tego i BoŜe błogosławieństwo na czas matury oraz o zdrowie dla całej rodziny 

 1200 1. W intencji uczniów, nauczycieli, pracowników Gimnazjum nr 5 im. bł. Jana Pawła II z 
prośba o BoŜe błogosławieństwo 

   2. Do BoŜego Miłosierdzia za † matkę Ernestynę w 85. rocznicę urodzin, † ojca Joachima i 
dziadków z obu stron 

   3. Do BoŜej Opatrzności w intencji Edyty i Jędrzeja Lach z okazji 10. rocznicy ślubu, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1600   RóŜaniec Fatimski 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe (ostatnia część RóŜańca w formie naboŜeństwa) 
 1800    Za †† Franciszka Jabłońskiego i rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie, za ofiary wojny w Syrii 
 
• Dzisiaj szczególny dzień modlitw w intencji ofiar wojny w Syrii. Zapraszamy na godz. 1715 na modli-

twę RóŜańcową w tej intencji. Na to naboŜeństwo zapraszamy takŜe dzieci przygotowujące się do 
spowiedzi i Komunii Świętej wraz z rodzicami. Zostaną poświęcone róŜańce. 

• W poniedziałek przypada święto Matki BoŜej RóŜańcowej. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci w salkach. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą w duchu Taizé w piątek o godz. 1900.  
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę w Rzymie oraz największych sanktuariach Maryjnych odbywa się Dzień Maryjny w Roku 

Wiary  wraz z Aktem zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy 
na modlitewne czuwanie w sobotę na godz. 1900. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1600 RóŜaniec Fatimski.  
• W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili XIII Dzie ń Papieski. Z tej okazji wraz z Gimnazjum nr 5 

im. Jana Pawła II zaprasza-
my na Mszę św. na godzinę 
1200, a następnie na festyn 
rodzinny na placu szkolnym. 
Przewidziano liczne atrak-
cje. Jak co roku po mszach 
św. w tym dniu będzie moŜ-
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liwość nabycia papieskich kremówek w cenie 9 złotych za opakowanie, z których dochód zostanie 
przeznaczony na duszpasterstwo młodzieŜy. 

• Z okazji święta św. Łukasza zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów i pracowników SłuŜby 
Zdrowia na Mszę Świętą 17 października  do klasztoru Annuntiata. RóŜaniec o 1800. 

• Nadal zachęcamy do nabycia ksiąŜki pt. „Czwarteprzykazanie.pl”.  Dochód przeznaczony jest na 
Fundację Obrony śycia w Opolu. 

• W związku z planowaną na 27 kwietnia przyszłego roku kanonizacją bł. Jana Pawła II, diecezjalne 
biuro pielgrzymkowe organizuje pielgrzymkę do Rzymu. Szczegóły na plakacie. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. Dziś 
takŜe przed kościołem okazja do wsparcia akcji Caritas na rzecz ofiar wojny w Syrii. Istnieje teŜ moŜ-
liwość wysłania SMS-a o treści „pomagam” na numer 72052 (2 zł 46 gr).  

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

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Zbigniew Węgrzynowski, lat 80, zam. na ul. Ocickiej 3A 
� Krystyna Socha, lat 79, zam. na ul. Słowackiego 81 
� Mieczysław Zięba, lat 83, zam. na ul. Polnej 7 
� Helena Danielska, lat 92, zam. na ul. Matejki 4 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i pomoc w zorganizowaniu XXII Festiwalu Spotkałem Pana. Or-
ganizatorami jest Duszpasterstwo MłodzieŜy, parafie Raciborza, Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe. 
Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia na spotkania i koncerty. Dziękujemy dzieciom za 
udział w konkursie plastycznym. Gratulujemy tym, którzy zdobyli nagrody: z klas I-III; Julii Pacharzyna, 
Victorii Groeger, laurze Nowak; z klas IV-VI: Agnieszce Rajda, Michałowi Nosol, Julii Zapart , wyróŜ-
nienie dla Marty Halfar . Dziękujemy wszystkim, którzy zagrali i zaśpiewali: zespołowi TGD, scholi z par. 
Matki BoŜej, chórowi Bel Canto, diakonii wspólnoty Bene Regesz, zespołom Piąty Wyraz, Powołani oraz 
wolontariuszom z dzieła Młodzi dla Kamerunu. Festiwal wspomogli: Radio Vanessa, Bank Spółdzielczy 
w Raciborzu, Restauracja Raciborska na Rynku, Restauracja i kawiarnia MIMO , Salon Fryzjerski 
„OLYMP ”, Wydawnictwo AMUN , Firma transportowa „Weselak”, „ Staltech”, Hurtownia Jerzy GRUD, 
zarząd Cmentarza Jeruzalem, biuro notarialne p. Doroty Mazur , kwiaciarnia ALLEGRESSE, OSiR.  
 

Kawiarnia MIMO poleca: 
 - domowe obiady 
  - imprezy okolicznościowe 
   - catering, dowóz do domu 
    - zniŜki dla CNiB „śak” 
Telefon: 603 460 249 

Rzymskokatolicka Parafia 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 –kontakt telefoniczny  
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś relacja z „Rio w Opolu”  

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 


