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XXVIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (17,11-19)
„Stało się, Ŝe Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się
nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokaŜcie się kapłanom. A gdy szli,
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, Ŝe jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie
jest dziewięciu? Ŝaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do
niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”
I znów na pierwszy rzut oka wydaje się, Ŝe Jezus
chce nam zaserwować kolejną poradę z zakresu dobrego wychowania i towarzyskiej ogłady: pamiętaj
o wdzięczności! Niewątpliwie ma rację. Poczucie
wdzięczności jest wyrazem nie tylko dobrych manier,
ale i wielkości człowieka, jego bezinteresowności.
Bez wdzięczności nie ma bowiem miłości, poświęcenia, bezinteresowności. Albowiem wszystko to
opiera się na darze, a dar jest tam, gdzie nie ma pieniędzy, zysku, zapłaty. Biedny jest człowiek, który
uwaŜa, Ŝe wszystko jest handlem, Ŝe za wszystko
trzeba płacić, który zawsze domaga się dla siebie
zapłaty i sam skrupulatnie reguluje swoje rachunki.
Wielu jest teŜ takich, którzy nie potrafią być wdzięczni innym, gdyŜ są chciwymi egoistami i sądzą, Ŝe
wszystko im się naleŜy za darmo. Obojętnie jak by na
to nie patrzeć, brak wdzięczności jest cechą, która
degraduje człowieka i podkopuje fundamenty ludzkiego świata i Ŝycia.
To samo dotyczy takŜe Boga i naszych relacji
z Bogiem. Biada człowiekowi, który chciałby tu
wprowadzić zasady kupna-sprzedaŜy, który chciałby
z Bogiem handlować, zamiast zdać się na Jego łaskę,
hojność i dar. Wbrew pozorom, taka kupiecka postawa względem Boga jest bardzo częsta. Wynika
ona z pychy, która domaga się, aby Bogu niczego
nie zawdzięczać, aby nie być od Niego zaleŜnym i za
wszystko Mu zapłacić. Często źródłem takiej postawy jest to, człowiek sam nigdy nie doświadczył

bezinteresownego daru, wypływającego z miłości, Ŝe
za kaŜdą rzecz lub uczucie musiał zawsze płacić lub
zdobywać je własnym wysiłkiem.
Trudno powiedzieć, co zawaŜyło w przypadku
tych dziewięciu uzdrowionych. MoŜe tak bardzo byli
zaślepieni swoim cierpieniem i pragnieniem zdrowia, Ŝe poza tym marzeniem niczego więcej nie
widzieli ani nie chcieli? Trudno ich za to winić –
moŜna tylko współczuć, Ŝe zapatrzeni we własne
marzenia, nie dostrzegli szansy, jaka się dla nich
zrodziła, gdy spotkali Jezusa. Tak bywa, gdy człowiek spodziewa się tylko tego, co uwaŜa, Ŝe mu się
samo naleŜy lub Ŝe go na to stać: nie potrafi przyjąć
niczego, co jest darmowym darem i wypływa z łaski.
Tylko ostatni trędowaty zrozumiał, co się tam
naprawdę stało. Tylko on potrafił zobaczyć nie
tylko to, co dostał, ale takŜe i to, co naprawdę zostało dane – miłość! Pozostali skupili się na prezencie – jak dziecko, które dostało czekoladę od kochającej mamy i szybko ucieka do kąta, aby ją
samemu zjeść. Czy nie tak bywa i z nami? Czy nie
jesteśmy skupieni tylko na swoich pragnieniach
i Ŝyczeniach, albo na sukcesach – które chociaŜ
wypływają z łaski, to jednak przypisujemy je sobie? Czy zaślepieni tym wszystkim nie zapominamy o najwaŜniejszym – o miłości Boga, który nam
to wszystko daje? A ta miłość znaczy więcej niŜ
wszystkie bogactwa świata.
Ks. Mariusz Pohl
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Poniedziałek – 14 października 2013
Łk 11,29-32
630
Za † kapłana Philippa Wollnika w 7. rocznicę śmierci, †† siostrę Marię, rodziców i rodzeństwo
700
Za Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz za z rodziny Goszko i Szeremet
1800 1. Za † Jerzego Taszkę w rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Jerzego z okazji 60. rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
3. Za † ojca Aleksandra w 1. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo róŜańcowe
Wtorek – 15 października 2013 – św. Teresy od Jezusa, dz. i doktora K-ła
Łk 11,37-41
DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO
630
Za † Władysława oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka
W języku niemieckim: za † Ŝonę Kazimierę Bobko w 1. rocznicę śmierci
800
900
Za †† Fridolina Buglę, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† Eryka Waniek, syna Rajmunda i rodziców z obu stron
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Zeman, siostry i trzech braci, za † matkę
Agnieszkę Bauer, †† braci Damiana i Janusza i †† z pokrewieństwa, za † Łucję Zimny w 1.
rocznicę śmierci (od koleŜanki Ireny), , za † Ernesta Wuttke (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za †† Czesława Kociołka, Karolinę i Józefa Rusin, Marię i Stefana Leszczyszyn, za
† Marię Szulc, za † Janinę Iwaneczko w 4. rocznicę śmierci, za † Martę Lukoszek (od sąsiadów
z ulicy Opawskiej i Grunwaldzkiej), za † Zofię Chylewską (w 30. dzień), za † Dorotę Lesiuk (od
współlokatorów z ulicy Waryńskiego 7a-d), za † Stefanię Pankiewicz (w 30. dzień), o dar Ŝycia
wiecznego dla Stanisława Płaczka w 2. rocznicę śmierci, za †† rodziców Zofię i Norberta Hmielorz, teściów i †† z pokrewieństwa, za † Stefanię Bartoszewską (od mieszkańców z ulicy Katowickiej 11), za † Jana Potaczka (w 30. dzień od szwagierki Rity Strzałka z rodziną), za † męŜa
Adama Chudzińskiego (w 30. dzień), za † Ŝonę Marię Repetowską, za † Irenę Pytlik (od sąsiadów z ul. Dworskiej), za † męŜa Czesława Burbana w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców, braci
Szczepana i Ryszarda, siostrę oraz wszystkich †† z rodzin Burban i Magdziak
NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji rodzin, które utraciły swoje dzieci
Środa – 16 października 2013 – św. Jadwigi Śląskiej, gł. patr. Śląska
Mk 3,31-35
630
W dniu 10. urodzin wnuka Kacperka o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe
700
Za † męŜa Henryka Makarewicza, †† rodziców z obu stron
1800 1. Za †† matkę Gertrudę Zaczek w rocznicę śmierci, brata Karola, babcię Karolinę, ojca Józefa
Komora i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† z rodziny Tarapata: matkę Olgę, ojca Stanisława, siostry Krystynę i Irenę
NaboŜeństwo róŜańcowe
Czwartek – 17 października 2013 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
Łk 11,47-54
630
Za †† z rodzin Markiewicz, Kozimenko, Korpaczewskich i Ozimków
700
Za †† rodziców Antoninę i Franciszka Łukasik, siostrę Jadwigę oraz jej męŜa Tomasza Leśniaka
1630
RóŜaniec dla dzieci
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Beatę w 1. rocznicę śmierci oraz wszystkich †† z rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za Justynę z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata oraz za † tatę Antoniego w 80.
rocznicę urodzin
NaboŜeństwo róŜańcowe – modlitwa Radia Maryja
Piątek – 18 października 2013 – św. Łukasza Ewangelisty
Łk 10,1-9
630
Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Leona Świerkot, Pawła i Gertrudę Kozelek,
Wilhelma Świerkota oraz dziadków z obu stron
1800 1. Za † męŜa Stefana w 8. rocznice śmierci oraz za †† z rodziny śółkowskich i Nowakowskich
2. W intencji Szymona i Ryszarda Stanosz, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
NaboŜeństwo róŜańcowe
1900
Msza Święta młodzieŜowa

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Sobota – 19 października 2013
Łk 12,8-12
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Zuzanny z okazji 40. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Oli Wiśniewskiej z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas
nauki i w dalszym Ŝyciu
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Magdaleny Winkler z okazji 20. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym Ŝyciu
2. Za † Jerzego Niedopytalskiego w 26. rocznicę śmierci
3. Za † Jana Pudę w 10. rocznicę śmierci
XXIX Niedziela zwykła – 20 października 2013
J 2,13-22
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA / NIEDZIELA MISYJNA
700
Do BoŜej Opatrzności w 60. rocznicę urodzin Jerzego, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Parafian w rocznicę konsekracji kościoła oraz za zmarłych budowniczych i
duszpasterzy naszego kościoła
1030 1. Dziękczynna z okazji 35. rocznicy urodzin syna Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Krzysztofa z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200
Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem
za otrzymane łaski i opiekę w intencji wnuczki Asi z okazji 6. rocznicy urodzin z prośbą o dalsze zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i opiekę oraz w intencji wnuczki Natalii z prośbą o zdrowie i opiekę
Msza Święta dla członków Rycerstwa Niepokalanej; Adoracja, RóŜaniec
1500
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe (koncert Pieśni NaboŜnych)
1800
W intencji Doroty i Manfreda z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieŜy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj Niedziela Papieska. Po Mszy Świętej o godz. 1200 na placu szkolnym Gimnazjum nr 5 Festyn
rodzinny z licznymi atrakcjami.
Dzisiaj o godz. 1600 RóŜaniec Fatimski; ostatnia
część o 1715 w formie wspólnego naboŜeństwa
RóŜańcowego.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora
o 1700 próba chóru.
15 października jest obchodzony jako Dzień Dziecka Utraconego. Zapraszamy do modlitwy RóŜańcowej w intencji rodziców, którzy przeŜyli stratę dzieci.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630. W tym tygodniu dzieci będą miały swoje spotkania w salkach
przed spowiedzią i I Komunią.
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W piątek święto św. Łukasza, Z tej okazji zapraszamy wszystkich lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów i wszystkich pracowników SłuŜby Zdrowia na Mszę Świętą do klasztoru Annuntiata na
godz. 1830. Wcześniej o 1800 RóŜaniec.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
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Od tego tygodnia rozpoczną się spotkania w małych grupach w ramach przygotowania do bierzmowania. Klasy I i
II będą miały spotkania raz w miesiącu, natomiast klasy III
przez kolejne 6 tygodni. Plan spotkań i terminy są w gablotce.
Prosimy o zapoznanie się z listami. MoŜna teŜ zapisać się do
internetowej grupy „Bierzmowanie NSPJ 2013-2014” na portalu nasza-wiara.pl
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900;
ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600.
19 października, w sobotę przypada 29. rocznica męczeńskiej
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. polecamy film „Popiełuszko” w telewizji.
RównieŜ w sobotę w Winowie koło Opola odbędzie się Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń.
W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Misyjna, a zarazem
rocznica poświęcenia naszego kościoła. O 900 Msza Święta
w intencji Parafian i zmarłych budowniczych i duszpasterzy
kościoła. W ramach naboŜeństwa RóŜańcowego odbędzie się
koncert Pieśni NaboŜnych.
RównieŜ w przyszłą niedzielę odbędzie się rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. O 1500
Msza Święta, i dalej Adoracja i RóŜaniec.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na misje. Dziś, z racji Niedzieli Papieskiej istnieje teŜ moŜliwość wsparcia Dzieła
Fundacji Nowego Tysiąclecia.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za
ofiary na rzecz osób dotkniętych wojną w Syrii. Zebrano kwotę 1550 zł.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Barbara Ploszka, lat 51, zam. na ul. Pomnikowej 18
 Paulina Nawrat, lat 69, zam. na ul. Słowackiego 69
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Nabożeństwo Różańcowe
połączone z koncertem
Niedziela po 2030

Pieśni Nabożnych

DMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi

niedziela, 20 października, godz. 17.15

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.

