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XVIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (14,13-21)
„Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się
stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy
zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli:
„Miejsce tu jest puste i pora juŜ spóźniona. KaŜ więc rozejść się
tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie Ŝywności”.
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do
sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było
około pięciu tysięcy męŜczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.”
Poruszający cud. Dotyka nas wraŜliwość Jezusa na ludzki niedostatek. Jak niewiele potrzeba
Bogu, aby było duŜo... Pięć chlebów, dwie ryby...
Ach, gdyby tak moŜna było dziś być świadkiem takiego cudu, gdyby moŜna było skosztować
cudownie rozmnoŜonego chleba.
Tymczasem tak, jak Królestwo BoŜe rozwija
się bardzo niepostrzegalnie, tak i cuda dzieją się
nieomal niezauwaŜalnie. Z opisu ewangelii nie
wynika, aby Jezus najpierw rozmnoŜył chleb, a
potem tę wielką stertę kazał zanieść uczniom. Cud
rozmnoŜenia dokonywał się w ich rękach. Jakoś tak
łamali, łamali i wystarczyło dla wszystkich. Sporo
nawet zostało. Pewnie dopiero po chwili zauwaŜyli,
Ŝe coś się tutaj nie zgadza. Większość jedzących
zapewne w ogóle nie zauwaŜyła, Ŝe spoŜywają
cudownie rozmnoŜony chleb. Taka jest logika cudu.
Ukazał się swego czasu film, reportaŜ – chyba
z Ameryki Łacińskiej – gdzie dokonał się podobny
cud rozmnoŜenia Ŝywności. Była to wigilia zorganizowana przez pewną wspólnotę dla najuboŜ-

szych, Ŝyjących na wysypisku śmieci ludzi. Przyszło tak duŜo ludzi, było tyle pracy, Ŝe dopiero po
wszystkim zorientowano się, Ŝe to niemoŜliwe, aby
tym co było do dyspozycji nakarmiono do syta
niespodziewanie duŜą ilość gości.
Najczęściej cud dokonuje się w jeszcze zwyklejszy sposób, na polu, wśród znoju i pracy rolników. To najprostszy sposób pomnaŜania Ŝywności.
Poruszają nas informacje o głodzie. Czasami pytamy dlaczego tak jest? A przecieŜ ziemia potrafi
wyŜywić wszystkich. śywności jest wystarczająco.
Cud pomnaŜania jedzenia dokonujący się w ziemi
jest wystarczająco duŜy. MoŜe więc nie umiemy
odpowiednio łamać i rozdawać?
Ewangelia kaŜe nam dziś jeszcze zwrócić
uwagę na jeszcze jeden aspekt. Chodzi o Jezusowe
gesty: błogosławił – łamał – dawał. Dokładnie ten
sam proces zachodzi we Mszy Świętej. Słyszymy w
Modlitwie Eucharystycznej: „błogosławił, łamał i
rozdawał swoim uczniom mówiąc...” Oto kolejny
wymiar cudu opisanego w Ewangelii. Cudu, który
jest równieŜ dla nas łatwo dostępny.
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Poniedziałek – 4 sierpnia 2014 – św. Jana Vienneya, kapłana
Mt 14,22-36
630
Za † męŜa Ernesta Wutke w 1. rocznicę śmierci
1800
W intencji Kazimiery z podziękowaniem za przeŜyte lata, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata oraz o zgodę w rodzinie
Wtorek – 5 sierpnia 2014
Mt 15,1-2.10-14
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i łaski Ducha Świętego dla wnuczki Dominiki z okazji 18. rocznicy urodzin
Za †† ojca Jana Piaseckiego, matkę Wiktorię, rodziców Zofię i Karola Zgrzędek
1800
Środa – 6 sierpnia 2014 – Święto Przemienienia Pańskiego
Mt 17,1-9
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Ericha, córkę Beatę, rodziców z obu stron, rodzeństwo i
dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Dziękczynna w intencji wnuka Tomasza z okazji 18. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
I Czwartek miesiąca – 7 sierpnia 2014
Mt 16,13-23
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Katarzyny i Andrzeja w 15. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1700
Godzina Święta
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby ołtarza
Piątek – 8 sierpnia 2014 – św. Dominika, prezbitera
Mt 16,24-28
630
Za † Heinza Kotzur w 5. rocznicę śmierci
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Szczerbę i † syna Janusza, †† rodziców, rodzeństwo,
wszystkich †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota – 9 sierpnia 2014 – święto św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, męczennicy
Mt 25,1-13
630
Za †† syna Norberta, męŜa Henryka, cztery siostry, jednego brata, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za † męŜa Henryka Rubiś oraz ††rodziców z obu stron
XIX Niedziela zwykła – 10 sierpnia 2014
1 Krl 19,11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
700
Do BoŜej Opatrzności, o dary Ducha Świętego w 30. rocznicę urodzin Katarzyny o zdrowie i
opiekę Anioła StróŜa
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa Stanisława Mikołajczyka w 2. rocznicę śmierci
1030
Za † mamę Annę Lankocz w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
1200
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Iwony z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1700
RóŜaniec
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Z okazji 18. rocznicy urodzin Tomasz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Poniedziałek – 11 sierpnia 2014 – św. Klary, dziewicy
Mt 17,22-27
630
Za †† Ŝonę Annę Hruby, brata Józefa, rodziców z obu stron i za † Marię Rostek
1800
Za † Paraskewie Humeniuk w 5. r. śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
Wtorek – 12 sierpnia 2014
Mt 18,1-5.10.12-14
630
Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w intencji Stanisława Szkoc z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski i BoŜe błogosławieństwo, z prośbą o dalsze na kolejne lata Ŝycia dla niego i
rodziny
Za †† ojca Andrzeja, matkę Bronisławę, teścia Franciszka, teściową Józefę i wszystkich †† z
1800
rodzin z obu stron

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Środa – 13 sierpnia 2014
Mt 18,15-20
630
W intencji Kazimierza i Leonardy z okazji rocznicy ślubu o wiarę, zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1800
Za † Ludwikę Nowakowską w rocznicę urodzin, † ojca Czesława, †† Bronisławę, Weronikę
Macierewicz, Jana Kampik oraz †† z rodziny
Czwartek – 14 sierpnia 2014 – św. Maksymiliana Kolbego, prezbitera i męczennika Mt 18,21-19,1
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Marii z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata dla całej rodziny
1800 Za †† rodziców Jana i Bronisławę Kubów
Piątek – 15 sierpnia 2014 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Łk 1,39-56
700
Do BoŜego Miłosierdzia za † męŜa Mariana Janczy oraz za †† z rodziny Dzik, Janczy
900
Za † męŜa Antoniego Krawczyka w 4. rocznicę śmierci oraz ††rodziców i rodzeństwo z obu
stron
1030
Za †† rodziców Hildegardę i Jerzego Trompeta
1200
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Augustyna Karch, † męŜa Romana Zdrzałek
1730
Nieszpory Maryjne
1800
Zbiorowa za zmarłych: za † syna Roberta Liszka w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo, za † Adelajdę Moskwa w 6. rocznicę śmierci, za † Mariana Stryjskiego w 13. rocznicę śmierci, za † Marię Owerczuk, †† teściów Marię i Józefa Kwiatkowskich i † babcię Marię Sawicką, za † męŜa Henryka Baumert w 5. rocznicę śmierci, † syna Mirosława, wnuka
Tomasza, †† rodziców z obu stron, za † Gertrudę Grądalską w rocznice urodzin (Msza św.
ofiarowana od sąsiadów z ulicy Kossaka 41-47), za † męŜa i ojca Mariana Koniecznego w 2.
rocznicę śmierci, †† dziadków oraz za †† z rodziny Szabliński i Leśniak, za † Ŝonę Bronisławę Libowską w 5. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za † Katarzynę Niestrój
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące (intencja od rodziny Czarnota), za † Tadeusza Ciuraszkiewicza w 1. rocznicę śmierci, za † Barbarę Pytlik, † męŜa Józefa Pytlik, †† rodziców z obu
stron, † Ireneusza Sołtys i jego †† rodziców, za † Marię i Magdalenę Stoczek, za † Stanisława
Grochowskiego (w 30. dzień), za † ojca Romana Szczukiewicza, za † Martę Gawlikowską (w
30. dzień)
Sobota – 16 sierpnia 2014
Mt 19,13-15
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Karola z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz za † Ŝonę Marię
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za † matkę Jadwigę Okulowską w 1. rocznicę śmierci i †† z rodziny
XX Niedziela zwykła – 17 sierpnia 2014 – uroczystość św. Jacka, patrona metropolii
Iz 61,1-3; 2P 1,2-11; Mk 1,14-20
700
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane
łaski w intencji Magdaleny i Krzysztofa z okazji 1. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką
1030
Dziękczynna w intencji GraŜyny i Jana z okazji 40. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny i Rafała z okazji rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. W 50. rocznicę urodzin Doroty, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo w rodzinie oraz o opiekę Anioła StróŜa nad wnukami Mają i Marcelim
1700
RóŜaniec
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† męŜa Franciszka, ojca Teodora, brata Bernarda, †† teściów i wszystkich z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji narzeczonych zawierających sakramentalne związki małŜeńskie
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Źródło - gazetka
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, czas troski o trzeźwość w narodzie. Zachęcamy do podjęcia sierpniowej abstynencji oraz modlitwy o trzeźwość. Abstynencja, podobnie jak post, ma takŜe znaczenie
pewnej ofiary, wyrzeczenia, a ponadto zmienia często zgubne obyczaje, chociaŜby przymus picia.
Ukazuje, Ŝe jest moŜliwe Ŝycie, świętowanie, odpoczynek bez alkoholu. Jest to szczególnie waŜne dla
ludzi, którzy maja problem z alkoholem.
W tym tygodniu do pracy na misjach w Peru wyrusza jedna z naszych parafianek. śyczymy obfitego
BoŜego błogosławieństwa.
W środę, 8 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy Świętej.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czasie Godziny
Świętej w czwartek od godz. 1700.
W sobotę święto św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, patronki Europy.
Przypominamy, Ŝe 18 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Prosimy o wcześniejsze
zapisy do grupy niebieskiej. Polecamy teŜ stronę http://pielgrzymka-opolska.pl
W piątek, 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Porządek
Mszy Świętych jak w niedzielę.
W dniach od 5 do 7 września w Seminarium w Opolu odbędą się rekolekcje dla rodziców kapłanów.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
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”. Dziękujemy za
ofiarę na cele remontowe w wysokości 5400 zł, a takŜe w imieniu ks. Mariusza za ofiary na dom rekolekcyjny w Miedonii w wysokości 3760 zł.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Leszek Mordarski, lat 70, zam. na ul. Pomnikowej 22
 Józef Machowski, lat 71, zam. na ul. Grunwaldzkiej 9
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

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.
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

