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XXI Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (16,13-20)
„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: „Za kogo ludzie uwaŜają Syna Człowieczego?”.
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus
zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uwaŜacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga
Ŝywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. OtóŜ i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na
tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiąŜesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiąŜesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, Ŝe On jest Mesjaszem.”
Słuchając dzisiejszej Ewangelii najczęściej
zwracamy uwagę na Jezusowe pytanie „kim On jest
dla ludzi, dla mnie?” To oczywiście niezwykle
waŜne pytanie. Jest tak zwłaszcza gdy odniesiemy
je osobiście do siebie. Wydaje się, Ŝe dla Jezusa
jest to równieŜ waŜna sprawa. Od świadomości,
jaka mają ludzie uzaleŜnia swoje działanie. Mając
świadomość, Ŝe w oczach uczniów jest Mesjaszem,
zacznie ich wprowadzać w dalsze (tym razem niełatwe, bo mówiące o męce i śmierci) tajemnice
swojego posłannictwa (por. Mt 16,21nn).
Dziś jednak zauwaŜmy, Ŝe nie tylko Jezus
„dowiaduje się” co o nim myślą ludzie, kim jest w
ich oczach. Tak naprawdę Piotr udzielając odpowiedzi dowiaduje się kim jest. Wyznając swoją
wiarę zyskuje jakąś nową toŜsamość. Ty jest Piotr,
Opoka, na tobie zbuduję Kościół, tobie dam władzę...” Pewnie niewiele z tego zrozumiał, ale patrząc z perspektywy czasu wszystko się zrealizowało dokładnie. Mało tego. Jego władza przekazana
kolejnym następcom św. Piotra trwa do dnia dzisiejszego. Kościół jest po dzień dzisiejszy budowany na autorytecie Biskupa Rzymu.

Nie mniej zauwaŜmy: wyznanie wiary przemienia w pewien sposób tego, który składa wyznanie wiary. Szymon stał się Piotrem – Opoką. Później Szaweł przemieni się w Pawła... To nie tylko
zmiana imienia. To przemiana istoty człowieka
widoczna w Ŝyciu i postępowaniu. Reflektując nad
wiarą i jej konsekwencjami moŜe warto sobie zadać
teoretyczne pytanie: jakby wyglądało moje Ŝycie
gdyby nie Chrystus? Czego bym nie robił, albo na
co bym sobie pozwalał? Jeśli znajdziemy odpowiedź na takie pytanie, to równocześnie zobaczymy
te momenty naszego Ŝycia, które są przemienione
przez fakt naszego chrześcijaństwa. Nie ulega wątpliwości, Ŝe Chrystus wkraczający w ten świat
zmienia go. Wpływa na ludzkie historie. Zmienił
historię ludzkości. Od jego narodzin liczymy czas
„nowej, naszej ery”. Chrystus, któremu otwiera się
swoje serce zmienia je i nadaje nam nową toŜsamość.
Oby udało się nam samym wyraźnie zobaczyć
tę nową, chrześcijańską toŜsamość. Oby inni, nawet
bez naszych słownych deklaracji, mogli wyraźnie
zobaczyć, Ŝe Ŝyjemy inaczej niŜ ludzie tego świata.
Obyśmy byli czytelni dzięki naszej wierze.
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Poniedziałek – 25 sierpnia 2014
Mt 23,1.13-22
630
Z okazji 55. rocznicy ślubu Doroty i Stanisława z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Za ††rodziców Jana i Bertę Petela
2. Za †† rodziców Teresę i Gerarda Ludwig oraz tatę Edwarda Blaszczyk i pokrewieństwo z obu
stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek – 26 sierpnia 2014 – NMP Częstochowskiej
J 2,1-11
Dzień modlitw za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie
630
Za † męŜa i ojca Mariana, †† rodziców i teściów, braci Jana i Józefa i bratową Annę
1800 1. W intencji księdza neoprezbitera Pawła Czernichowskiego oraz księdza Mariusza Ołdaka o
błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej
2. Z okazji 30. rocznicy ślubu Barbary i Juliana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
3. Za † Leszka Mordarskiego
Środa – 27 sierpnia 2014 – św. Moniki
Mt 23,27-32
630
Za † syna Marka w rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, siostry Malwinę i Zofię
1800 1. Za †† siostrzeńca Emila w 3. rocznicę śmierci, stryja Edwarda, ciocie: Marię i Krystynę i †† z
pokrewieństwa
2. W intencji Jolanty i Krzysztofa w 9. rocznicę ślubu, dziękczynna za otrzymane łaski o błogosławieństwo dla całej rodziny
Czwartek – 28 sierpnia 2014 – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
Mt 24,42-51
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli z okazji 55. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
900
W klasztorze Annuntiata Misyjny Dzień Chorych
1800 1. Za † mamę Stefanię Bartoszewską w 1. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
2. Za † Stanisława Helda (od współpracowników ze Śląsko-Małopolskiego oddziału StraŜy Granicznej)
Piątek – 29 sierpnia 2014 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
Mk 6,17-29
630
Za † Katarzynę Sztuka
1800 1. Za †† córkę Kornelię, rodziców Paulinę i Emila, brata Franciszka i †† z rodziny Biczkowskich
2. Za † Józefa Machowskiego (w 30. dzień)
Sobota – 30 sierpnia 2014
Mt 25,14-30
630
Za †† ojca Roberta Buczka i matkę Jadwigę, rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
1600
Okazja do spowiedzi przez rozpoczęciem nowego roku szkolnego
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† Adelę i Henryka śurek, rodziców śurek i Kremzer
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Cyryla Pluder w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu
stron, zięcia Zbigniewa Oszka, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
XXII Niedziela zwykła – 31 sierpnia 2014
Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla RóŜy i syna Krystiana
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† rodziców Marię i Andrzeja Lewickich, siostrę Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące
1030 1. W intencji rocznych dzieci: Paulina Drzymała, Wojciech Sinszek, Martyna Julia Tarasek,
Maja Mazur
2. Za † Ŝonę Barbarę Rudzką
1200
Za † męŜa Czesława Burbana
1400
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej
W kościele Matki BoŜej: Msza Święta w intencji Parafian

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
18
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Władysławę i Stanisława Palczyńskich,
całe †† pokrewieństwo z obu stron, za †† Genowefę i Józefa Kwaśniewicz, za † Stefanię Bartoszewską w 1. rocznicę śmierci, za † męŜa Michała, †† rodziców z obu stron, siostrę Stanisławę i braci, za †† Marię i Magdalenę Stoczek, za † Adelę Podolak, ojca Emila, brata Andrzeja Pietwalskiego, Zofię i Józefa Podolak oraz za †† z pokrewieństwa, za † Leszka Mordarskiego (w 30. dzień), za † dziecko Nicole Tsolova (w 30. dzień)
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na Ukrainie; za ludzi, którzy zginęli.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Na mocy dekretu księdza Biskupa w funkcji wikarego w naszej parafii zostaje odwołany z dniem
27 sierpnia ks. Marusz Ołdak. Od tego dnia będzie wikarym w Łączniku. Równocześnie wikarym zostanie ks. neoprezbiter, pochodzący z Wójcic, ks. Paweł Czernichowski. śyczymy księŜom
błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej.
Dzisiaj w kościele na Ostrogu o 1500 zakończenie pielgrzymki na Jasną Górę. Dziękujemy takŜe duchowym pielgrzymom, którzy towarzyszyli pielgrzymce.
Dzisiaj zapraszamy takŜe na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
We wtorek wspomnienie Matki BoŜej Częstochowskiej i dzień modlitw za prześladowany Kościół
na Bliskim Wschodzie.
27 i 28 sierpnia pielgrzymka ministrantów na G. św. Anny; od piątku do niedzieli uroczystość Aniołów StróŜów.
W sobotę od 1600 okazja do spowiedzi na rozpoczęcie roku szkolnego.
W przyszłą niedzielę parafialna pielgrzymka do sanktuarium Matki BoŜej. Wyjście o 1400; przy
kościele Matki BoŜej Msza Święta w intencji Parafian i naboŜeństwo.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziękujemy za ofiary złoŜone na
remont organów. Zebrano kwotę 5400 zł.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Katarzyna Skolik, lat 75, zam. w Miasteczku Śląskim
 Stanisław Hold, lat 65, zam. na ul. Opawskiej 82c
 Jan Golec, l. 66, zam. na ul. Słowackiego 42
 Andrzej Latoń, l. 82, zam. na ul. Chełmońskiego 18 (pogrzeb 25.08.2014 w Markowicach)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ustanowienia 26 sierpnia br. dniem modlitwy za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie
Umiłowani w Chrystusie Panu,
w ostatnich dniach docierają do nas budzące przeraŜenie wiadomości dotyczące losu naszych braci i
sióstr w wierze Ŝyjących w Iraku, Syrii i Palestynie. Informacje te sprawiają, Ŝe w naszych sercach rodzi
się ból, a jednocześnie poczucie solidarności oraz chęć niesienia im pomocy.
Jak informuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, fundamentaliści islamscy
dokonują rzezi na społeczności chrześcijańskiej w Mosulu i w innych miejscowościach zamieszkanych
przez chrześcijan. JakŜe niepokoi fakt, Ŝe jeszcze jedenaście lat temu, przed interwencją Sił Koalicyjnych
w 2003 roku, w Iraku mieszkało 1,4 mln chrześcijan, natomiast dzisiaj jest ich zaledwie 150 tysięcy. Smutek i współczucie budzi w nas wołanie ponad miliona naszych braci – wygnanych, umęczonych, pozbawionych domu i ojczyzny, którzy proszą: „nie zostawiajcie nas samych!”.
Odpowiadając, w imieniu całego Kościoła w Polsce, na apel Ojca Świętego Franciszka oraz katolickiego Patriarchy Babilonii obrządku chaldejskiego, Louisa Raphaela I Sako, który błaga Polaków o gest
solidarności, prosimy Was, aby dzień 26 sierpnia br., który jest obchodzony w Polsce jako uroczystość
Matki Boskiej Częstochowskiej, był Dniem modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie.
Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej i ofiarowania Komunii św. w intencji ustania prześladowań
w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Prosimy takŜe o podjęcie praktyk pokutnych (droga krzyŜowa,
róŜaniec, post, jałmuŜna), aby w ten sposób wyrazić jedność z cierpiącymi braćmi i uprosić u Boga łaskę
pokoju dla nich.
Abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący KEP; Abp Marek Jędraszewski – Zastępca Przewodniczącego KEP; Bp Artur G. Miziński – Sekretarz Generalny KEP
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Caritas Polska na pomoc potrzebującym
Agencja KAI opublikowała raport oraz przedstawiła plany na najbliŜszy czas. Obok potrzeb wynikających z początku szkolnego (akcja „Tornister pełen uśmiechów”) coraz pilniejsza jest pomoc na wschodzie od Ukrainy aŜ po Bliski Wschód. Oto fragmentu artykułu.
Chrześcijanie w Iraku
Akcją przekazywania pomocy organizacjom humaW ostatnim czasie Caritas Polska pospieszyła z nitarnym kieruje agencja konsularna RP w Irbilu.
pomocą chrześcijanom w Kurdystanie. Wskutek Jednocześnie Caritas Polska kieruje prośbę o dalsze
niespotykanej agresji ze strony terrorystów z ra- wpłaty na rzecz pomocy poszkodowanym w Iraku
mienia tzw. Państwa Islamskiego, chcących objąć północnym, która będzie koordynowana poprzez
szariatem tereny całego Iraku, Syrii i Libanu, struktury Caritas.
chrześcijanie i inne grupy etniczne i wyznaniowe
Akcję Caritas moŜna wesprzeć poprzez wpłaty
znajdują się tam w sytuacji nieustannego zagroŜe- na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000
nia. Chrześcijańskie miasta wyludniły się. Domy 0000 3436 4384 z dopiskiem IRAK.
rodzinne musiało opuścić juŜ ponad 300 tys. osób.
Korespondenci organizacji Pomoc Kościołowi
Uchodźcy potrzebują pilnej pomocy w postaci w Potrzebie codziennie alarmują: namioty dla
Ŝywności, pitnej wody, odzieŜy, namiotów, środ- uchodźców, postawione w katolickich centrach
ków higieny oraz artykułów i sprzętów, koniecz- katechetycznych i innych budynkach kościelnych,
nych do przeŜycia. Potrzebna jest równieŜ pomoc są przepełnione, dlatego ludzie śpią juŜ takŜe na
medyczna i psychologiczna.
ulicach i parkach publicznych. Sytuacji w KurdyZdaniem katolickiego patriarchy Kościoła stanie nie ułatwia ponad 40-stopniowa temperatura.
chaldejskiego, Louisa Raphaela I Sako, to exodus, Patriarcha Sako podkreśla, Ŝe potrzeby humanitarne
prawdziwa Droga KrzyŜowa. - Chrześcijanie idą wciąŜ wzrastają. Konieczne jest ulokowanie
pieszo w palącym słońcu Iraku do kurdyjskich uchodźców z dala od miejsc objętych bombardomiast Erbil, Duhok i Soulaymiyia, wśród nich są waniami islamistów, potrzeba wody, lekarstw i
chorzy, osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąŜy. To Ŝywności. Kościoły robią wszystko, co w ich mocy,
wszystko moŜe doprowadzić do katastrofy humani- ale brak skoordynowanego wsparcia międzynarotarnej, a nawet do ludobójstwa - alarmuje abp Sako, dowego spowalnia realizację akcji pomocowych.
prosząc nie tylko o pomoc, ale i modlitwę w inten- JuŜ wiadomo, Ŝe obecnie udzielana pomoc ma
cji pokoju w Iraku.
jedynie charakter doraźny. Znaczna większość
Wsparcie humanitarne na tych terenach niesie uchodźców deklaruje bowiem, Ŝe póki co nie wróci
przede wszystkim Caritas Irak we współpracy z w rodzinne strony i prawdopodobnie uda się na
Caritas Internationalis i Papieską Radą Cor Unum. emigrację. Czują się bardzo rozczarowani postawą
Do tych międzynarodowych działań dołączyła swoich muzułmańskich sąsiadów, z których wielu
takŜe Caritas Polska. We współpracy z MSZ i zaczęło rabować domy chrześcijan zaraz po tym,
MON specjalnym transportem lotniczym do Irbilu jak ci je opuścili. Są jednak i tacy, którzy chcą
przesłała jako pomoc humanitarną: namioty, koce, wrócić do swoich domów, ale pod warunkiem, Ŝe
środki spoŜywcze oraz artykuły pierwszej potrzeby znajdą się międzynarodowe siły pokojowe, które
o wartości 68 512 zł i wadze 8 ton. Tak szybki zapewniłyby im ochronę.
ekai.pl
odzew był moŜliwy dzięki hojności ofiarodawców.
Na pomoc Gazie - Caritas Polska zbiera fundusze na zakup leków i sprzętu medycznego. Potrzebującym
moŜna pomóc dzięki wysłaniu SMS-a z hasłem "GAZA" na numer 72052 (2,46 zł z VAT), lub przekazując
na konto Caritas: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „GAZA”.
Wsparcie dla przesiedleńców na Ukrainie - wystarczy wysłać SMS z hasłem POMAGAM pod numer
72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem UKRAINA.
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.
Bank Spółdzielczy 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

