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XXII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (16,21-27) 
 

„Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, Ŝe musi iść do Jero-
zolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w 
Piśmie; Ŝe będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
      A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech 
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. 
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co BoŜe, ale o tym, co ludz-
kie”. 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci 
swe Ŝycie z mego powodu, znajdzie je. CóŜ bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zy-
skał, a na swej duszy szkodę poniósł? 
       Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda kaŜdemu według jego postępowania”. 
 

Czy pamiętamy Ewangelię z ubiegłej niedzie-
li? Bywa, Ŝe nie. Ale jeśli przypomni się najwaŜ-
niejsze pytanie, które Jezus postawił uczniom: „za 
kogo ludzie Mnie uwaŜają?... a wy za kogo Mnie 
uwaŜacie?”, to przypomni nam się rola Piotra i jego 
wyznanie wiary. To dzięki temu wyznaniu usłyszał 
obietnicę i powołanie: „ty jest Piotr, opoka”. Na 
niej zostanie zbudowany Kościół. Fundament ma 
być tak mocny, Ŝe „bramy piekielne go nie prze-
mogą”. 

Nie mija tydzień (przynajmniej w liturgii Ko-
ścioła), a ten sam Piotr słyszy niezwykle gorzkie 
słowa i zarzut: „zejdź mi z oczu szatanie”. Przed 
chwilą wiarę w Bóstwo Jezusa zrodziły „nie ciało i 
krew” (czyli nie to co ludzkie), a po chwili Piotr 
„nie myśli o tym co BoŜe” i jest zawadą w realiza-
cji BoŜego planu zbawienia. Co się zatem stało? 
Czy w sercu Piotra dokonała się jakaś radykalna 
przemiana? 

Sprawa jest chyba prosta. KaŜde ludzkie serce 
jest podatne zarówno na natchnienia Ducha Świę-
tego, ale i na pokusy złego ducha. Doświadczamy 

raz dobrych natchnień, a raz pokus do złego. Takie 
było serce Piotra, takie jest serce kaŜdego człowie-
ka. Sztuka polega na tym, aby odróŜnić jedno od 
drugiego. Dla Piotra nie jest to łatwe. Zapewne 
chciał napomnieć Jezus w „dobrej wierze”. Jasno 
natomiast widzi Bóg. Stąd tak radykalna reakcja 
Jezusa. Człowiek, który otwiera się na Ducha Świę-
tego uczy się rozróŜniać natchnienia od pokus. Nie 
jest to łatwe, bowiem szatan jest mistrzem kłam-
stwa.  

Jedno jest jeszcze dla nas pociechą. Ta nie-
umiejętność Piotra (a takŜe nasza nieumiejętność i 
słabość sumienia) nie przeszkodziła w realizacji 
BoŜego planu budowania Kościoła. Bóg i tak i tak 
posłuŜył się Piotrem, aby na nim opierał się Ko-
ściół. Tak go wzmocnił, aby bramy piekielne go nie 
przemogły. 

RozwaŜając dzisiejszą Ewangelię warto prosić 
o sumienie czułe, wraŜliwe, o tę niezwykle waŜną 
umiejętność tak czytelnego widzenia spraw, aby 
jasno jasno odróŜnić BoŜe natchnienie od szatań-
skiej pokusy.



   
Poniedziałek – 1 września 2014 – bł. Bronisławy, dz., patronki diecezji  Łk 4,16-30 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† dziadków Salomeę i Jana Czernieckich oraz za †† Gizelę i 

Wojciecha Kobylnik w rocznicę śmierci 
   700   Za †† ciocię Franciszkę, wujka Józefa, dziadków z obu stron, Małgorzatę Frank, Dorotę i Ja-

dwigę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   830   Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Pawła Stobrawy na rozpoczęcie roku 

szkolnego: w intencji dzieci, rodziców i wychowawców o światło Ducha Świętego i błogosła-
wieństwo w nauce i pracy wychowawczej 

 1800 1. Dziękczynna w intencji Teresy i Jerzego z okazji 35. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo 
i zdrowie w całej rodzinie 

   2. Za † Leszka Mordarskiego (od brata Stanisława z rodziną) 
Wtorek – 2 września 2014        Łk 4,31-37 
   630   Za †† rodziców Helenę i Franciszka Stal i za †† z rodziny z obu stron 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Anna Nowak 
   900   Z okazji urodzin córki Katarzyny o wiarę, zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki 

BoŜej 
 1720   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Eugenię i Kazimierza, Martę Gatza oraz o nawrócenie 

Ŝony i córki 
   2. Za † ojca i dziadka Tadeusza Pawlickiego 
Środa – 3 września 2014 – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i doktora K-ła  Łk 4,38-44 
   630   Za †† męŜa Antoniego, ojca Jana w 20. rocznicę śmierci, matkę Józefę Koczy, i rodziców z 

obu stron 
   700   Za †† rodziców oraz teścia Antoniego 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Jadwigę Małanka w 17. rocznicę śmierci, † ojca Zbignie-

wa i †† z rodziny 
   2. Za † Antoniego Omachela, †† rodziców, siostrę i braci 
I Czwartek miesiąca – 4 września 2014       Łk 5,1-11 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Rozalię w dniu imienin i wszystkich †† z obu stron 
   700   Do Serca Jezusowego za wstawiennictwem Matki Najświętszej, św. Jana Pawła II, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w pewnej intencji 
 1700   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Za † Mikołaja Kuka w 17. rocznicę śmierci i za †† z rodziny z obu stron 
I Piątek miesiąca – 5 września 2014       Łk 5,33-39 
   630   Za † matkę Marię Cieślik w 5. rocznicę śmierci, †† brata Jana, pokrewieństwo, rodziców z obu 

stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Do Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalszą opiekę nad całą rodziną 
 1700   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji Parafian oraz wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Joanny i Sylwestra w 15. rocznicę ślubu, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   3. W intencji Krystyny i Mieczysława Rychlik z okazji 60. rocznicy ślubu, dziękczynna z prośbą 

o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1900   MłodzieŜowa na rozpoczęcie roku szkolnego: O światło Ducha Świętego  
I Sobota miesiąca – 6 września 2014       Łk 6,1-5 
   630   Za † ojca i męŜa Edmunda Lizaka 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka, rodziców Alber-

tynę i Józefa, teściów Marię i Franciszka, siostry Gertrudę i Annę, braci Henryka i Alojzego, 
szwagrów Piotra, Ewalda i Pawła, Alfreda oraz bratową Hildę 

   2. Za † Mariana Wróblewskiego w 20. rocznicę śmierci, †† Zofię i Władysława Wróblewskich, 
Rozalię i Macieja Kaliciak, Helenę i Piotra Drobny, Marka Finstera, Józefa i Łucję Trojnar, 
Helenę Marię, Dominika, Władysława, Stanisława i Józefa Jurkowskich, Zofię, Katarzynę, Ka-
zimierza i Tadeusza Molek 

XXIII Niedziela zwykła  – 7 września 2014  Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Rudolfa Machala z okazji 60. rocznicy urodzin z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † mamę Annę w rocznicę śmierci 
 1030   W intencji Anny w 30. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜą opiekę 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Kamil Stanisław Hyrczyk , Woj-

ciech Igor Kr ęcisz, Laura Aleksandra Macyszyn, Ignacy Edgar Podhajski, Borys Leszek Pał-
ka, Kacper Filip Wawrzyniak  oraz w intencji rocznego dziecka Filipa Macyszyn 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Zofię Chylewską w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: o światło Ducha Świętego dla uczniów i nauczycieli 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. Po Mszach Świętych ks. Paweł będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. 
• Wracamy do normalnego porządku Mszy Świętych w tygodniu (będzie Msza Święta o 700, natomiast 

we wtorki i piątki o 900). 
• Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Niech będzie on dla nas okazją do nowej mobilizacji w podjęciu 

własnej formacji oraz troski o duchowy rozwój dzieci i młodzieŜy.  
• Jutro Msza Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego pod przewodnictwem księdza Biskupa o 830. 

Chciejmy wszyscy, zarówno dzieci, jak rodzice i nauczyciele, rozpocząć modlitwą o błogosławieństwo. 
• W poniedziałek o 1800 próba chóru o 1930 próba scholi.  
• We wtorek, 2 września o godz. 1720 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego w piątek o godz. 1900.  
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci NSPJ. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Od jutra rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na przyszły rok. Ponownie, bardzo usilnie 

prosimy, aby przez pierwsze dwa tygodnie zapisywać tylko i wył ącznie intencje jubileuszowe. Oso-
by, które zazwyczaj zamawiają duŜe ilości Mszy Świętych prosimy o to, aby uwzględniły pragnienia 
innych osób i dały takŜe im szansę na zamówienie intencji Mszalnych. Zachęcamy teŜ do przekazy-
wania intencji Mszalnych na misje lub do znanych nam zgromadzeń zakonnych (np. Benedyktyni w 
Biskupowie). 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Dorota Latocha, lat 63, zam. na ul. Skłodowskiej 25 (pogrzeb we wtorek, 2.09.2014 o 13.oo) 
� Kurt Kreis, lat 81, zam. na ul. Pomnikowej 10 (pogrzeb w poniedziałek, 1.09.2014 o 12.oo) 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Rok szkolny 
juŜ za chwilę się rozpocznie. W 
naszym przypadku będzie wyjąt-
kowo uroczysty – w ramach wo-
jewódzkiego rozpoczęcia roku 
szkolnego. Dzieci pomaszerują z 
większą, ewentualnie nieco 
mniejszą ochotą wyposaŜone w nowe tornistry, plecaki, ksiąŜki...  
Są dzieci, które bardzo by chciały, ale nie mogą. Pomocą dla nich moŜe być Adopcja Serca. Jako 
parafia mamy juŜ w opiece kleryka, którego wykształcenie jest odpowiednio droŜsze. Oto kilka in-
formacji nt. tego projektu. Podane poniŜej informacje pochodzą ze strony internetowej adopcjaser-
ca.org. W róŜnych krajach są róŜne stawki i szczegóły zgłaszania się. Osoby zainteresowane taką 
formą pomocy proszone są o zgłoszenie – przekaŜemy szczegóły indywidualnie. 
 
Adopcja Serca to pomoc konkretnemu dziecku 
Ŝyjącemu w Afryce, które jest sierotą lub którego 
rodzice są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Często rodziny takie są wielodzietne i naznaczone 
wirusem HIV. 
Osoba, która podejmie się takiej adopcji, musi być 
odpowiedzialna i świadoma zobowiązania. Zostając 
Opiekunem zapewnia swojemu Podopiecznemu 
opłacenie kosztów nauki - mundurka, przyborów, 
czesnego, w starszych klasach takŜe internatu. 
Dzieci mniejsze chodzą zwykle do przedszkola lub 
opłaca się im wyŜywienie. 
Adopcja Serca ma być wędką, a nie rybą. Nie jest 
równoznaczna z adopcją w europejskim tego słowa 
znaczeniu i nie ma moŜliwości, aby całkowicie 
utrzymać dziecko i pokryć jego wszystkie potrzeby. 
Uczestnictwo w programie ma pomóc rodzinie 
stanąć na nogi i odciąŜyć w kosztach, ale nie zwal-
nia ich z obowiązku uprawy pola, wykonywania 
drobnego rzemiosła czy innej formy zarobkowania 
w celu utrzymania rodziny. 
1. Ile kosztuje Adopcja Serca? 
Koszt Adopcji Serca uzaleŜniony jest od klasy, do 
której uczęszcza dziecko: 
przedszkole i klasy 1-4: 150 USD 
klasy 5-7: 200 USD 

klasy 8-9: 250 USD 
szkoła średnia: 250 USD 
2. Czy wpłaty moŜna uiszczać ratami? 
Tak, przy czym prosimy o wpłatę pierwszej raty w 
ciągu 30 dni od przydzielenia dziecka. Wysokość 
najniŜszej raty to równowartość 15 USD dla opłat 
150 USD, 20 USD dla opłat 200 USD oraz 25 USD 
dla opłat 250 USD. 
3. Co gwarantuje opłata adopcyjna? 
W ramach opłaty adopcyjnej zapewniamy: 

• przedszkolaki uczęszczają do przedszkola, 
dostają mundurek, buty, plecak 

• dla uczniów klas 1-4 – mundurek, buty, 
plecak, sweter, skarpetki, przybory szkol-
ne, przybory higieniczne, słodycze, pre-
zent na BoŜe Narodzenie 

• dla uczniów klas 5-7 – mundurek, buty, 
plecak, sweter, skarpetki, przybory szkol-
ne, przybory higieniczne, słodycze, pre-
zent na BoŜe Narodzenie 

• dla uczniów klas 8-9 – opłata szkolna, 
mundurek, buty, plecak, sweter, skarpetki, 
przybory szkolne, przybory higieniczne 

• dla uczniów szkoły średniej – opłata 
szkolna, przybory szkolne, przybory hi-
gieniczne. 

 

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. 
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku  
      w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Bank Spółdzielczy 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001 

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


