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Uroczystość odpustowa
ku czci Serca Pana Jezusa
Ewangelia według św. Mateusza (11,25-30)
„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię,
Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyŜ takie było
Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt teŜ nie zna
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”
Modlitwa uwielbienia Boga naleŜy do najbardziej wzniosłych modlitw wypowiadanych przez
człowieka. Jest to pełne głębokiej radości i porywów wewnętrznej miłości, wołanie naszego ducha
do Boga, dawcy wszelkiego dobra. Modlitwa ta jest
jak adoracja Boga, w stanie pełnego pokoju uniŜenia duszy i pragnienia Jego bliskości aŜ do wtulenia
się w Niego jak w ramiona Ojca. W modlitwie tej
dominuje czysta, pokorna postawa dziecięcej ufności i wdzięczności za otrzymane od Boga wszelkie
dary i łaski a takŜe przeŜyte znaki Jego obecności.
JakŜe nieskończenie pełniej wyraŜa tą relację
modlitwa uwielbienia, jaką do Boga Ojca kieruje
Syn Człowieczy. Dzisiejsza perykopa ewangeliczna
stawia nas wobec tej jakŜe intymnej relacji łączącej
Jezusa Chrystusa ze swoim Ojcem. Słowa te są jak
powietrze najczystsze, którym oddycha Duch Miłości Boga. Są ziemią świętą, która wydaje obfite
święte, piękne owoce Miłości Boga.
Słowa, które wypowiada Jezus nie są jednak polane lukrem. One mają posmak cierpienia, które
wskazuje na jawiącą się na dalekim horyzoncie,
Jego przyszłą Pasję. Usłyszane przez nas, w wersecie 25, słowa Jezusa są Jego odpowiedzią na fakt
odrzucenia Jezusa przez większość mieszkańców
rodzinnej Galilei. Oto imiona miast, na które spadło
BoŜe biada! Kafarnaum, Korozain, Betsaida, Tyr i
Sydon to w tych miastach Jezus w swej działalności

przebywał najczęściej (Mt 11, 20-24). W nich dokonał najwięcej cudów wobec chorych, kalekich,
umierających, tam codziennie okazywał tak wiele
dobra biednym i potrzebującym, tam nauczał, pomagał, pocieszał, umacniał swą łaską strapionych.
Ludzka niewdzięczność jest jednak właśnie taka...
Propozycja nowej, jakości Ŝycia, jaką im przedstawił Bóg nie okazała się być na tyle interesującą i
atrakcyjną by mieszkańcy tych miast zechcieli
zwrócić Nań swą uwagę. Posłuchamy cię innym
razem synu cieśli. To lekcewaŜące odrzucenie
Jezusa przetoczyło się przez większość Galilejskich
i Judzkich miast, dotarło na areopag staroŜytnych
Aten. A potem przez Forum Romanum stolicy
ówczesnego Imperium przetacza się aŜ do dziś
przez miejsca materialne i przestrzenie duchowe
ludzkich serc. Spodobało się Bogu ukryć przed
mądrymi, roztropnymi, tego świata zasadniczą
kwestię objawienia Jezusa Chrystusa, które dzisiaj
On nam objawia słowem - „to” (Mt 11, 25).
KtóŜ to jest tym mądrym? W czasach Jezusa do
mądrych zaliczali się wszyscy uczeni, nauczyciele i
uczniowie mądrości i prawa, przedstawiciele grup
apokaliptycznych oraz wspólnoty w Qumran. W
naszych czasach to ludzie, którzy zaufali i postawili
wszystko na siebie. Nie ci, którzy szukali wielkości
w oczach ludzkich znaleźli uznanie w oczach Pana.
Oni nie byli zdolni poznać i przyjąć tą całą rzeczy-
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wistość Daru Boga, którą zawiera w sobie zawarte
w wierszu 25 tajemnicze słowo - „to”. KtóŜ moŜe
zrozumieć i przyjąć do swego Ŝycia całą treść zawartą w tym słowie. Tylko ci, którzy są jak małe
dzieci (Mt 11, 25-30). Hebrajski odpowiednik tego
słowa jest jednak bardziej bogaty. Jego drugie
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znaczenie ma lekko negatywne znaczenie i odnosi
się do ludzi prostych, niewykształconych, niemądrych. Bóg nie chce objawić największej swej
tajemnicy pysznym, ale jedynie prostemu ludowi.
Ks. Ryszard Wrobel SAC

Poniedziałek – 30 czerwca 2014
Mt 8,18-22
630
Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Andrzeja z okazji 40.
rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo, wiarę i zdrowie na dalsze lata oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla wnuków Filipa i Wiktorii
1800 1. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa i ojca Stefana Martyniaka w 15. rocznicę
śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Marię
Grychtol (w 30. dzień), za † Franciszkę Ploszkę (w 30. dzień), do Miłosierdzia BoŜego za ††
Bogusławę Kozicką w 14. rocznicę śmierci, matkę Aleksandrę, siostrę Helenę, Ojca Józefa,
Janinę i Tadeusza Antonowicz, za † Annę Jaszczyk (od chrześnicy Lidki z rodzinami)
2. W intencji Parafian z ul. Polnej 6, 6A, 8, 10 o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 1 lipca 2014
Mt 8,23-27
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji urodzin i imienin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Maksymiliana i Marię Laska, dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. O światło Ducha Świętego w intencji wnuków o właściwy rozwój i wybór drogi Ŝyciowej
Środa – 2 lipca 2014
Mt 8,28-34
630
Za †† matkę Krystynę, ojca Bronisława, rodziców z obu stron i teścia Mieczysława Tarnowskiego
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Hanny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
I Czwartek miesiąca – 3 lipca 2014 – św. Tomasza Apostoła
J 20,24-29
630
Za † chrześniaka Marka Kowalczyka w rocznicę śmierci
Godzina Święta
1700
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 4 lipca 2014
Mt 9,9-13
630
Za † Józefa Sztukę
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
I Sobota miesiąca – 5 lipca 2014
Mt 9,14-17
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1300
Ślub: Małgorzata Bańdura – Tomasz Machowski
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Lecha
2. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki BoŜej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośba o dalsze w intencji Zofii i Stanisława w 58 rocznicę ślubu
XIV Niedziela zwykła – 6 lipca 2014
Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
700
Za † Halinę Górską oraz za †† rodziców z obu stron Genowefę, Jana, Paulinę, Bronisława,
brata Eugeniusza, Ŝonę Bogusławę oraz za Krzysztofa, Karolinę, Karola, Stanisławę, Jana,
Franciszka, Adolfa, Genowefę, Zdzisława, Mariannę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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Do BoŜej Opatrzności i Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w intencji rodziny Wójcickich z podziękowaniem za odebrane łaski,
zdrowie i o dalszą pomoc i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
Dziękczynna w intencji Iwony i Krystiana z okazji 25. rocznicy ślubu o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Hanna Zofia Lis, Matylda Maria
Widota, Nikola Janina Lewkowicz, Paweł RóŜycki, Chantal Aleksandra Osypiuk, Olivia Samanta WyŜgoł oraz w intencji rocznego dziecka Mikołaja Kusma
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla całej rodziny z okazji 80. rocznicy urodzin ElŜbiety Cieślak
W tym tygodniu modlimy się: w intencji całej naszej parafii
• Dzisiaj uroczystość odpustowa dla naszej parafii a zarazem liturgiczna uroczystość Apostołów
Piotra i Pawła. Dzisiejszym kaznodzieją jest ks. Zbigniew Gajewski, który w latach 2000-2001 był
wikariuszem w naszej parafii, a obecnie jest proboszczem w Samborowicach oraz kapelanem w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na popołudniowe odpustowe naboŜeństwo. Z okazji odpustu dziękujemy
wszystkim Parafianom za wszelką troskę o naszą parafię zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.
• RównieŜ dzisiaj w Rudach o 1700 koncert organowy.
• Od jutra rozpoczyna się czas wakacji, a tym samym wakacyjny porządek naboŜeństw. Nie będzie
Mszy Świętych w tygodniu o 700, a takŜe o 900. Poranna kancelaria będzie czynna do godz. 800 (po
południu bez zmian). Spowiedź będzie zasadniczo przed Mszami oraz w wyznaczonych godzinach.
• We wtorek, 1 lipca przypada w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• RównieŜ 1 lipca wyrusza kolejny Rajd Rowerowy środowisk trzeźwościowych dokoła Polski. Celem rajdu jest promocja zdrowego, trzeźwego stylu Ŝycia.
• W środę, 2 lipca po wieczornej Mszy Świętej spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek oraz w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
• Odwiedziny chorych w tym miesiącu odbędą się w późniejszym terminie.
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• W trwającym w naszej diecezji Roku Rodziny biskup Andrzej Czaja zaprasza wszystkie dzieci
wraz z rodzicami na spotkanie u babci Pana Jezusa – św. Anny. Odbędzie się ono w niedzielę 6
lipca na Górze św. Anny, gdzie Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. w intencji dzieci, by były zawsze
przyjaciółmi Jezusa i zarazem radością swoich rodziców.
• 13 lipca odbędzie się Pielgrzymka Przyjaciół Rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Szczegóły
na plakacie.
• Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na wyjazd dla młodzieŜy do Włoch i Hiszpanii. Szczegóły na
www.swjacek.eu
• Informujemy, Ŝe tegoroczna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 18-23 sierpnia.
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zwraca się z prośbą do
wszystkich ludzi dobrej woli o dar krwi, która w czasie wakacji m.in. ze względu na większą
liczbę wypadków komunikacyjnych, jest darem bezcennym i bardzo potrzebnym.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Jan Grabuńczyk, lat 83, zam. na ul. Pomnikowej 22
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Głos z Misji
Kończy się rok szkolny i akademicki. Przy tej okazji
słowa wdzięczności kierują do nas Siostra Teresa z Kamerunu, która koordynuje akcję Adopcji Serc oraz adoptowany
przez naszą parafię kleryk Martin. Przypomnijmy, Ŝe akcja
polega na objęciu pomocą materialna dzieci, bądź młodzieŜ
uczącą się. W przypadku dzieci miesięczna edukacja kosztuje... 16 euro. W naszym przypadku to kleryk seminarium
duchownego. Pierwszą wpłatę dokonaliśmy w październiku
2013 roku. Do tego momentu przekazaliśmy na edukację
4900 zł. Pokrywa to roczne koszty edukacji w seminarium
duchownym (około 1000 euro). Więcej o akcji moŜna przeczytać na stronie www.sekretariat-misyjny.pl
Siostra Teresa w mailu napisała: Kochani, wysyłam kilka fotek waszego kleryka z Kamerunu, Marcina. List dziś
wysłałam pocztą. Napisała mi s. Edyta misjonarka z Kamerunu, która się nim opiekuje, Ŝe na dzień dzisiejszy jest wielka nadzieja w tym chłopaku, jest bardzo pilny w nauce i
otwarty na to, co dobre. Jest szczęśliwy co uwidacznia się na
zdjęciach, a przede wszystkim jest bardzo wdzięczny Wam
Kochani za pomoc finansową no i oczywiście duchową... Całkowita sierota, ja osobiście mam pewność, Ŝe
kieruje nim teŜ jego mama z Nieba, choćby w tym, Ŝe znalazłam takich wiernych dobrodziejów jakimi są
Państwo. Ze swojej strony teŜ dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Z darem modlitwy s.Teresa
Oto tłumaczenie z języka francuskiego listu kleryka Martina:
Yaounde, 12.05.14
Moi Drodzy Dobrodzieje w Polsce
Kochani, dzień dobry. Z wielką radością pochylam się nad tą kartką, Ŝeby Wam przekazać moje wiadomości. Dzięki Bogu czuje się dobrze oraz dzięki Waszej pomocy duchowej i finansowej mogę kontynuować naukę i realizować moje powołanie. Nie wiem jak mam Wam dziękować. Moje słowo „dziękuję” nie
wystarcza. Ale jeden Bóg Wam wynagrodzi. Z mojej strony nieustannie modlę się za Was, Ŝeby dobry Bóg
dał Wam zdrowie i długie Ŝycie. Modlę się za Was i za wszystkich dobrodziejów, wy, którzy tworzycie
jedną duŜą rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.
Nie przestaję dziękować i chwalić Boga za siostrę Edytę, która
mnie wysłuchuje kaŜdego dnia i odpowiada na moje potrzeby. Niech
Bóg jej wynagrodzi, błogosławi i da długie Ŝycie w zdrowiu.
Kończąc obiecuję pamięć modlitewną za to wszystko, co robicie
dla mnie aŜ do moich święceń kapłańskich. Moja pierwsza Msza
Niedziela po 2100
Święta będzie odprawiana w intencji moich wszystkich dobrodziedziś o wakacyjnych planach
jów.
DMRaciborz@gmail.com
Wasz syn Martin Meyong
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 oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

