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XII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (10,26-33) 
 

„Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. 
Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani 
nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w 
ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, 
rozgłaszajcie na dachach. 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 
mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało moŜe zatracić w 
piekle. CzyŜ nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecieŜ Ŝaden z nich bez woli Ojca waszego nie spad-
nie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście 
waŜniejsi niŜ wiele wróbli. 

Do kaŜdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, któ-
ry jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest 
w niebie”. 
 

Gdy Jezus rozsyłał Apostołów, aby głosili Do-
brą Nowinę, dał im nie tylko praktyczne rady, jak 
mają to robić, ale takŜe lojalnie ich uprzedził 
o trudnościach, które ich czekają. Taki jest właśnie 
koszt ewangelizacji i wiary – prześladowanie ze 
strony świata.  

Chyba dobrze wiemy na czym to polega, a kto 
zdobył się kiedyś na odwagę przyznania się do 
Chrystusa, doświadczył zapewne na własnej skórze 
drwiących uśmieszków czy jawnej wrogości. Jed-
nakŜe w takich sytuacjach nie dajmy się zwieść tym 
negatywnym pozorom: często jest to tylko zakamu-
flowany objaw szukania Boga.  

Jeden z najwaŜniejszych dokumentów Kościo-
ła – „O ewangelizacji w świecie współczesnym” 
mówi: „ Świat, który pomimo niezliczonych zna-
ków zaprzeczenia Boga, jednak – co jest paradok-
sem – szuka Go po drogach nieoczekiwanych 
i boleśnie odczuwa Jego potrzebę, Ŝąda głosicieli 
Ewangelii, którzy by mówili o Bogu znanym sobie 
i bliskim, jakby Go niewidzialnego widzieli.(...) 
Bez oznak świętości i świadectwa Ŝycia, nasza 
mowa z trudem przeniknie do serca współczesnych 

ludzi: zostanie poddana krytyce i stanie się czcza 
i daremna”. A więc to „prześladowanie” jest często 
tylko pewną prowokacją, wystawieniem na próbę, 
sprawdzeniem autentyczności naszego przepowia-
dania i wiary. I słusznie, bo jakŜe często nasza 
rzekoma wiara okazuje się zaledwie dewocją bądź 
świętoszkowatością.  

Wobec tej próby ze strony świata, Jezus kaŜe 
nam zachować spokój i cierpliwość. I przede 
wszystkim wierność prawdzie. Albowiem prawda 
zawsze – prędzej czy później, zwycięŜy i wyjdzie 
na jaw. Dlatego prawdy nie wolno się wstydzić ani 
bać. Trzeba szukać sposobów, aby ją głosić. Pierw-
szym i najwaŜniejszym sposobem jest odwaŜne 
przyznawanie się do tej prawdy – słowem i Ŝyciem 
– w osobistym kontakcie człowieka z człowiekiem. 
Nie ma skuteczniejszej metody ewangelizacji 
i szerzenia wiary!  

Pewnym „brakiem” i „słabą stroną” tej metody 
jest to, Ŝe jest ona niepozorna i trudno się w niej 
„wykazać”, trudno się nią poszczycić 
w „duszpasterskiej sprawozdawczości”, a ten pro-
pagandowy, widowiskowy i zupełnie nieewange-
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liczny element, jest w naszym Kościele – wycho-
wanym po części na wzorach komunistycznych, 
dość istotny. Wolimy raczej duŜe i głośne akcje 
duszpasterskie, w których uczestniczą tłumy. Jest to 
wymierne i przemawiające do wyobraźni, ale czę-
sto tylko zewnętrzne i pozorne. Bo trzeba by przede 
wszystkim zapytać, jaka jest wiara tych tłumów 
i na ile tłumy te potrafiły zbliŜyć się do Chrystusa 
i spotkać z Nim osobiście?  

Powie ktoś: „Jak to? PrzecieŜ Jezus wyraźnie 
dziś kaŜe głosić Ewangelię „w świetle i na da-
chach”. Czy mamy się wstydzić swej wiary 
i ukrywać ją po zakrystiach? Czy nie mamy prawa 
do publicznego jej wyraŜania?” Słuszne pytanie 
i rzetelna racja! Rzeczywiście, wiara nie jest tylko 
prywatną sprawą pojedynczego człowieka, jak to 
próbowano nam wmawiać przez kilkadziesiąt lat. 
Mamy prawo głosić i wyraŜać swoje przekonania – 
wspólnie i wszelkimi dostępnymi środkami współ-

czesnej techniki i społecznego przekazu – w radiu, 
telewizji, na procesjach ulicami miast. Ale musimy 
pamiętać o jednym: celem tego musi być budzenie 
i umacnianie dojrzałej postawy chrześcijańskiej, 
a nie manifestowanie i mydlenie oczu pozorami. 
Nic chyba bardziej nie zraŜa do wiary i Kościoła, 
jak obłuda i faryzeizm. I nie ma większej sprzecz-
ności, antyświadectwa i dysonansu jak między 
Kościołem tryumfującym w niedzielę i święta, 
a Ŝyciem wbrew Ewangelii na co dzień!  

Ale budowanie takiej wiary i postawy to jest 
juŜ zadanie nie dla tłumów, bo tłumy są anonimo-
we, powierzchowne i zmienne, lecz dla konkret-
nych, pojedynczych ludzi – uczniów Chrystusa, 
tych, którzy Mu zaufali i za Nim poszli, którzy 
podjęli osobistą decyzję wiary. Bo tylko oni będą 
mieli odwagę przyznać się do Chrystusa w kaŜdej 
sytuacji. I tylko oni będą potrafili Mu całkowicie 
zaufać.    Ks. Mariusz Pohl 

 
Poniedziałek – 23 czerwca 2014        Mt 7,1-5 
   630   Za † ojca Wincentego Brzezińskiego w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Juliusza To-

ber, dziadków z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † brata Bolesława, †† rodziców Weronikę i Jana Szeremet oraz za †† Ilinę i Jana Gorzko 
 1800 1. Za † Ojca Stanisława w 37. rocznicę śmierci 
   2. Za † ojca Pawła Świętek  NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 
Wtorek – 24 czerwca 2014 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela   Łk 1,57-66.80 
   630   W intencji Renaty z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden und Bitte um weite-

ren Schutz und Segen für Holger und Gerda Rödiger zum 70. Geburtstag 
   900   Za † Sebastiana z okazji urodzin 
 1800 1. Za †† siostrę Rozwitę Kosellek w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców Roberta i Helenę Kosellek 

oraz za † męŜa Henryka Dobiesa 
   2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo w intencji Agnieszki i Łukasza z okazji 2. 
rocznicy ślubu   NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 

Środa – 25 czerwca 2014        Mt 7,15-20 
   630   Za Ŝyjącą rodzinę Rzeźnickich 
   700   Za † Józefa Komstę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z całej rodziny 
 1800 1. W intencji Urszuli i Ryszarda w 35. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
   2. Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Szefler NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 
Czwartek – 26 czerwca 2014        Mt 7,21-29 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alicję i Mariana, teściów Cecylię i Zygmunta, † męŜa 

Mariana w dniu urodzin, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Z okazji urodzin Kamila o wiarę, zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla niego i dla jego rodziny 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Kazimierę, ojca Bronisława, siostrę Barbarę, teściów i 

pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Leszka Berezowskiego oraz za †† krewnych 
      NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 
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Piątek – 27 czerwca 2014 – Najświętszego Serca Pana Jezusa   Mt 11,25-30 
   630   Za †† rodziców Marię i Pawła, †† dziadków i całe †† pokrewieństwo 
   900   W intencji ks. Ireneusza z okazji imienin o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświęt-

szej (od Rycerstwa Niepokalanej) 
 1630   Szkolna: Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
      NaboŜeństwo czerwcowe 
 1900   MłodzieŜowa: Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego 
Sobota – 28 czerwca 2014 – Niepokalanego Serca NMP    Łk 2,41-51 
   630   Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Aliny Madeckiej oraz z okazji 40. roczni-

cy ślubu Heleny i Joachima z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło-
gosławieństwo i zdrowie 

  700    wolna intencja 
 1100   Ślub: Sylwia Szydłowska – Zbigniew Wyszkoń 
 1200   Ślub: Joanna Kuzar – Marcin Urbanek 
 1300   Ślub: Marta Sampolska – Szymon Dańków 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800   W sobotni wieczór: W intencji syna Arkadiusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Przenajświętszej 
Niedziela – 29 czerwca 2014 – Najświętszego Serca Pana Jezusa – Odpust parafialny 

Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30 
   700    W intencji Franciszki i Bogusława Sajeckich w 30. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Eryka Chmela z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Maja Sitko, Amelia Szymula 
 1200 1. Suma Odpustowa w intencji Parafian 
   2. W intencji rodzin Szydłowskich i Wyszkoń z okazji 50. rocznicy urodzin Bogusława, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800    Za † babcię Salomeę Niedzielską w 11. rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji naszej parafii 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
naboŜeństwo czerwcowe. Do czwartku naboŜeństwa będą połączone z procesją eucharystyczną wokół 
kościoła. W tygodniu naboŜeństwa po wieczornych Mszach Świętych.  

• RównieŜ dzisiaj od godz. 1500 przy kościele Matki BoŜej „Spotkanie z Afryk ą”  organizowane w 
ramach projektu Młodzi dla Kamerunu . Szczegóły na plakacie. 

• We wtorek uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W środę, 25 czerwca w Studziennej odbędzie się rejonowe spotkanie Bractwa św. Józefa. 
• Spowiedź dla dzieci na zakończenie roku szkolnego oraz przed odpustem w czwartek o 1630.  
• W piątek przypada uroczystość patronalna naszej parafii – uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Zachęcamy do uczestnictwa w tym dniu we Mszy Świętej. Msze Święte o 630, 900, Msza 
szkolna na zakończenie roku o 1630, 1800 oraz dla młodzieŜy na zakończenie roku o 1900. Uroczystość 
ta jest takŜe dniem modlitw o świętość kapłanów. 

• Odpust parafialny w przyszłą niedzielę. Zapraszamy na sumę odpustową na godz. 1200. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• Pielgrzymka męŜczyzn i młodzieńców odbędzie się na G. św. Anny w sobotę i niedzielę 28 i 29 

czerwca. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

Stolicy Apostolskiej (świętopietrze). Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy ser-
deczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za ofiary złoŜone na remont organów. Zebrano kwotę 5400 zł. 
Dziękujemy takŜe wszystkim, którzy przygotowali ołtarze i trasę na uroczystość BoŜego Ciała. 
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Z historii kultu Naj świętszego Serca Pana Jezusa 
Stolica Apostolska po ścisłych i dokładnych 

badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i 
na cześć wizerunków Jezusowego Serca. Po raz 
drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, 
dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po 
surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. 
Jej kanonizacja odbyła się w roku 
1920. Pierwszym z papieŜy, który 
zatwierdził naboŜeństwo do Serca 
Pana Jezusa był Klemens XIII. 
Uczynił to w roku 1765. Decydują-
cym jednak w tej sprawie stał się 
memoriał biskupów polskich wysła-
ny do tego papieŜa w 1765 roku. 
Memoriał podaje najpierw historycz-
ny przegląd kultu, a następnie uza-
sadnia bardzo głęboko godziwość i poŜytki płynące 
z tego naboŜeństwa. PapieŜ Pius IX w roku 1856 
rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Ko-
ściół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu 
Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. 
Kościół widzi w naboŜeństwie do Serca Jezusowe-
go znak miłości Boga ku ludziom. Chce takŜe 
rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku 
Bogu poprzez to naboŜeństwo. Sam Chrystus nadał 
temu naboŜeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: 
ma nas ono uwraŜliwiać na grzech, mobilizować w 
imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do 
wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią 
BoŜe Serce. Bóg jest miłością. Z miłości BoŜego 
Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. 
Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu 
Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go mi-
łować. Dowodem tej niepojętej miłości było to, Ŝe 
dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej 
BoŜej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie 
miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi 
przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju 
ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego 
Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród 
nich Sakrament Miłości - Eucharystia. 

NaboŜeństwo do Serca Jezusowego nakłada 
równieŜ zobowiązania. Człowiek nie powinien 
naduŜywać dobroci BoŜego Serca. Powinien mieć 
do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego 
moŜe i powinien uciekać się do Serca Jezusa we 
wszystkich swoich potrzebach. NaboŜeństwo do 
Najświętszego Serca Jezusowego skłania równieŜ 

do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje 
BoŜe Serce, ten będzie starał się temu Sercu wyna-
gradzać za grzechy braci.  

Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Pierwszą z nich jest coroczna 
uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie 

BoŜego Ciała. Miesiąc czerwiec jest 
miesiącem Serca Jezusowego; szcze-
gólnym orędownikiem tej formy kultu 
był papieŜ Leon XIII (+ 1903) i jego 
następcy. 
Często spotyka się takŜe wizerunki 
Serca Jezusowego: w postaci medali-
ków, obrazków, obrazów ściennych, 
figur. Liczne są takŜe świątynie po-
święcone Sercu Jezusa - w samej Pol-

sce jest ich ok. 400. Wiele narodów i państw po-
święciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, 
Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, 
Polska. Istnieją teŜ zakony pod nazwą Serca Jezu-
sowego - m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, sio-
stry urszulanki Serca Jezusa Konającego. 

Istnieją takŜe konkretne poboŜne praktyki ku 
czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi 
się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus 
wyraził Ŝyczenie, aby wierni w nocy z czwartku na 
pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaŜ przez 
godzinę Najświętszy Sakrament. Praktykę tę przy-
swoiło sobie bardzo wiele parafii, odprawiając 
specjalne adoracje w godzinach wieczornych. Pan 
Jezus dał takŜe św. Marii Małgorzacie obietnicę, Ŝe 
kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków 
przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako 
wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludz-
kiego, temu BoŜe Serce zapewni miłosierdzie w 
chwili zgonu, Ŝe nie umrze bez Jego łaski. Kościół 
wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietni-
cy, pozwala jednak ufać, Ŝe zostanie ona wypeł-
niona. Pierwsze litanie do Najświętszego Serca 
Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna 
pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce 
w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do 
odmawiania publicznego papieŜ Leon XIII 2 
kwietnia 1889 roku. On teŜ dołączył do litanii akt 
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu. PapieŜ Pius XI dodał akt wyna-
grodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odma-
wiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego. 

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 oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


