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XIV Niedziela zwykła
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 prze kazał 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. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię
lekkie.”
śywym komentarzem do słów Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Ŝe zakryłeś tajemnice królestwa przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś
je ludziom prostym” jest Ŝycie i dzieło św. Teresy
od Dzieciątka Jezus. Nigdy nie podejmowała Ŝadnych studiów, nie miała teŜ czasu na zdobywanie
bogatego doświadczenia Ŝyciowego.
Według Teresy droga ewangeliczna jest dla wszystkich – zarówno geniuszy, jak i tych, którzy otrzymali zaledwie jeden talent. KaŜdy zaś, nawet
najmniejszy, potrafi dobrze przeŜyć
chwilę obecną, dobrze postawić jeden
krok. Tęgim umysłom zostawia martwienie się o jutro, ona zaś koncentruje
całą swoją uwagę na chwili obecnej i
z uśmiechem na twarzy proponuje kaŜdemu, komu zaleŜy na ewangelicznej
drodze, wędrowanie według jej metody.
Ona dobrze wie, Ŝe dopiero w trakcie wędrowania,
po pokonaniu pewnego odcinka, wędrowiec sam
odkryje piękno i bogactwo tej drogi. Ojciec objawi
mu tajemnice królestwa, o których wspomina
Chrystus.
Takie ustawienie ewangelicznego Ŝycia posiada jeden niezwykle doniosły walor. Łączy nierozerwalnie miłość Boga z miłością człowieka. Skoro

całość drogi sprowadzona jest wyłącznie do jednego kroku, to musi on być równocześnie aktem miłości Boga i człowieka. Dla Teresy istnieje jedna
chrześcijańska
miłość obejmująca Stwórcę
i stworzenie. Jej Ŝycie przez to jest proste, czytelne
i piękne. To święta promieniująca Ŝyczliwością do
wszystkich.
Zdawać by się mogło, Ŝe jeśli ktoś
myśli jedynie o dobrym postawieniu
kroku, to koncentruje uwagę na sobie
i nie dostrzega innych. Tymczasem jest
wręcz odwrotnie. Jeśli jest to krok
stawiany na drodze miłości, to wędrujący w swym sercu niesie wszystkich
ludzi. Teresa jako karmelitanka, odcięta od świata klauzurą, nie miała moŜliwości podejmowania szerszego działania o charakterze zewnętrznym. Ale jej
serce wypełnione miłością kaŜdym
swym uderzeniem rozprowadzało tę miłość po całej
ziemi. Nawet wówczas, gdy ciało spalała nieuleczalna choroba, Teresa wiernie kroczyła swoją
drogą. To nie przypadek, Ŝe właśnie ona została
ogłoszona jedną z największych misjonarek naszych czasów. Stało się to nie tyle dlatego, Ŝe swoją
ofiarą i modlitwą ubogaciła wielu misjonarzy, lecz
dlatego, Ŝe wytyczyła drogę misyjnego działania

2
dla najskuteczniejszych misjonarzy, jacy istnieją na
ziemi, dla ludzi słabych, kalekich, chorych, samotnych, podeszłych w latach. Ktokolwiek chce głębiej
wniknąć w modlitwę Chrystusa, w której wysławia
Ojca „za to, Ŝe tajemnice królestwa zakrył przed
mądrymi i przewidującymi, a objawił ludziom
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prostym”, winien zapoznać się z Ŝyciem i pismami
św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ona stanowi Ŝywy
komentarz do tego wersetu Ewangelii. Bóg posłuŜył się nią celem dokładniejszego wyjaśnienia, co
naleŜy rozumieć przez ewangeliczne określenie
„człowiek prosty”.
www.mateusz.pl

Poniedziałek – 7 lipca 2014
Mt 9,18-26
630
Za † Teofila Panica
1800
Za † męŜa Wilhelma Głombika w 5. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin z obu stron
Wtorek – 8 lipca 2014 – św. Jana z Dukli, kapłana
Mt 9,32-37
630
Za † Aleksego Kwaśnicę, †† rodziców i siostrę Wandę
1800 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
w intencji Joanny i Bogumiła z okazji 19. rocznicy ślubu
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji
Aleksandry Opali w 18. rocznicę urodzin
3. W intencji Haliny i Zygmunta z okazji 30. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
w całej rodzinie
Środa – 9 lipca 2014
Mt 10,1-7
630
Za † ojca Romana
1800 1. Dziękczynna w intencji ks. Alojzego Kotuli z okazji 70. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej
2. Za † Jana Grabuńczyka (od współlokatorów z ul. Pomnikowej 22)
Czwartek – 10 lipca 2014
Mt 10,7-15
630
Za † matkę Helenę Sommer w 4. rocznicę śmierci, †† dziadków z obu stron i pokrewieństwo
1800
Za † Elfrydę Taszka, †† rodziców i rodzeństwo
Piątek – 11 lipca 2014 – św. Benedykta, opata, patrona Europy
Mt 19,27-29
630
Za †† rodziców Krystynę i Franciszka Hellebrandt, dziadków Hellebrandt, Fojcik, pokrewieństwo i Annę Kroh
1800 1. Za †† rodziców Annę i Jana Olszyna, córkę Marię oraz rodziców z obu stron
2. Za † Krystiana Drabika
Sobota – 12 lipca 2014 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.
Mt 10,24-33
630
Za † Józefa Cwika, †† rodziców, starzyków, dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: W intencji Jerzego z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
XV Niedziela zwykła – 13 lipca 2014
Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbasa
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze w intencji Jadwigi i Mieczysława z okazji 45. rocznicy ślubu
1030
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Andrzeja w dniu urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Beaty i Marka Popów z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dalszą opiekę
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † męŜa i ojca Krzysztofa Finstera w 2. rocznicę śmierci, †† teściów Henrykę i Stanisława
Finster
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla wypoczywających na wakacjach
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Dziś jeszcze na godz. 1600 zapraszamy na spotkanie na plebanii wszystkich rodziców księŜy i sióstr
pochodzących z naszej parafii.
Przypominamy, Ŝe w okresie wakacyjnym Msze Święte w tygodniu są o godz. 630 oraz o 1800; poranna kancelaria do godz. 800 (po południu bez zmian); spowiedź zasadniczo przed Mszami.
W piątek święto św. Benedykta, patrona Europy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
W przyszłą niedzielę w naszej parafii gościć będziemy neoprezbitera, ks. Michała Kaczówkę z par.
WNMP. Po Mszach Świętych będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
Przypominamy, Ŝe w przyszłą niedzielę na Jasnej Górze Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja; w
dniach od 21 do 26 lipca na G. św. Anny odbędzie się Święto MłodzieŜy; 27 lipca odpust na G. św.
Anny. Planujemy tradycyjny wyjazd na te uroczystość. Zapisy w kancelarii lub zakrystii.
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 18 sierpnia.
MoŜna juŜ zapisywać się do grupy niebieskiej.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium
Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Janusz Papiernik, lat 54, zam. na ul. Pomnikowej 10
 Tomasz Klimas, lat 37, zam. na ul. Kossaka 43
 Ewa Grygiel. lat 78, zam. na ul. Dworskiej 54
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Jak da się zauwaŜyć chór naszego kościoła został
zupełnie wyłączony z uŜytku. Początkowo tylko z
powodu rozłoŜenia instrumentu „na części pierwsze”,
a tych jest sporo, bo około 3000 samych piszczałek.
Jednak podobnie jak to bywa w domowych remontach, gdy rozgrzebie się jedną rzecz, to pojawią się
następne... Po pewnym namyśle postanowiliśmy wyremontować równieŜ posadzkę na chórze. Ta dotychczasowa, prawie 80-letnia była mocno popękana.
Podobnie jak w wielu innych miejscach składała się z
trocin zalanych cienką warstwą betonu. Był to w tamtych czasach sposób na izolację cieplną.
Postanowiliśmy więc korzystając w remontu organów zmienić takŜe posadzkę. Organy są instrumentem bardzo delikatnym, nie tolerującym kurzu. Nielogiczny byłoby zatem pozostawienie remontu podłogi
na późniejszy czas.
Zapewne ta dodatkowa inwestycja nieco przedłuŜy czas remontu, ale jeśli coś robić to całościowo.
Przy tej okazji pociągnięto takŜe nowe, dodatkowe
okablowanie (pod oświetlenie instrumentu oraz uzupełnienie nagłośnienia). Prace związane z posadzką
wykonuje firma p. Potysza.
Na zdjęciu obok pokazano sposób robienia wylewki wyrównującej pod płytki na którą zuŜyto ponad 8
ton piasku nie licząc cementu...
Więcej zdjęć z poświęcenia organów oraz ich rozbiórki moŜna zobaczyć na naszej stronie internetowej
www.nspjraciborz.pl w zakładce galeria – rok 2014 – remont organów. Zapraszamy do galerii.
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Podróże kształcą
To znana prawda. PrzecieŜ w tym celu, obok naleŜnego wypoczynku, podejmujemy wakacyjne wyprawy. Zawsze spotkamy interesujących ludzi i ich zwyczaje, waŜne miejsca upamiętniające historyczne wydarzenia, piękne widoki... Wszystko moŜe przyczynić się do kształtowania nas.
Zdjęcie zamieszczone w gablotce kościoła
wykonałem jakiś czas
temu w północnych
Włoszech, w miejscowości Brixen. To niemieckojęzyczne
tereny
Włoch. Znak zakazu
ruchu w sklepowym
koszyku mówi więcej niŜ
wielojęzyczne napisy.
Plakat ten nie jest
tylko „poboŜnym Ŝyczeniem”. Ukazuje rzeczywistość. Jeśli ktoś w
czasie
wakacyjnych
wypraw zajechał na
zachód naszego kontynentu i był w potrzebie
zrobić zakupy, to z pewnością zauwaŜył, Ŝe nie
jest to takie proste. Od
sobotniego popołudnia
wyludniają się handlowe
ulice i pozostaje

szukać sklepów, które
mają dyŜury. Zapewne
nie zawsze za tym idzie
świętowanie Dnia Pańskiego, lecz zwykłe pragnienie odpoczynku, a
takŜe pozwolenie, aby
inni – pracujący w handlu – równieŜ mogli
odpocząć w gronie najbliŜszych. Tak, czy inaczej doświadczenie zachodu pokazuje, Ŝe po
pierwsze nikt z głodu (nie
mówiąc juŜ o braku rzeczach natury technicznej)
nie ginie, a po drugie
spokojnie moŜna w pozostałe, powszednie dni
tygodnia wydać wszystkie
zarobione pieniądze.
PodróŜe
kształcą.
Kiedy przyjdzie czas, gdy
nauczymy się mówić: „W
niedzielę? Nie dziękuję!”

Dies Domini
64. Przez kilka stuleci chrześcijanie przeŜywali niedzielę wyłącznie jako dzień kultu, nie mogli natomiast połączyć jej z odpoczynkiem, który stanowi istotny sens szabatu. Dopiero w IV w. prawo państwowe Cesarstwa Rzymskiego uznało podział czasu na tygodnie, stanowiąc, Ŝe w «dniu słońca» sędziowie, mieszkańcy miast oraz członkowie róŜnych cechów rzemieślniczych mieli nie pracować.
Chrześcijanie radowali się z usunięcia przeszkód, które aŜ do tej chwili sprawiały, Ŝe przestrzeganie
dnia Pańskiego wymagało nieraz heroicznej odwagi. Od tej pory mogli bez trudności oddawać się
wspólnej modlitwie. (...)
Dla chrześcijan nie jest to sytuacja normalna, gdy niedziela, dzień święta i radości, nie jest takŜe
dniem odpoczynku, a w kaŜdym razie trudno im «świętować» niedzielę, jeśli nie dysponują odpowiednią ilością wolnego czasu.
Z dokumentu Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli

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 – 800;
w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

