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XXIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (18,15-20)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, Ŝeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła
się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiąŜecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiąŜecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego uŜyczy im mój Ojciec, który jest
w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.”
„Gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich”.
Zawsze daremnie prosi ten, kto nie prosi w
zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem... To jest nasz
jedyny Pośrednik, przez którego moŜemy coś osiągnąć. A konkretnie jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, kiedy jesteśmy zjednoczeni z tymi, którzy
Go tworzą i przedstawiają tu na ziemi – kiedy jesteśmy zjednoczeni z Kościołem. Tylko wtedy Ojciec
nas wysłucha, gdy się modlimy jako współczłonkowie tej całości, jako cząstki Mistycznego Ciała.
Chrystus jest zawsze obecny, gdy zejdą się przynajmniej dwaj w Jego imię, których łączy wiara, nadzieja i miłość do Niego. I jeśli ci dwaj o coś zgodnie proszą (zakładając, Ŝe przez miłość są zjednoczeni z Chrystusem i dlatego nie proszą o nic, co by
się sprzeciwiało Jego woli), otrzymują wszystko.
PoniewaŜ ich ustami i sercem On sam się modli.
Jeśli jednak jesteśmy w grzechu, nie jesteśmy Ŝywymi członkami Kościoła. Dlatego w takim
stanie nie oczekujmy na wysłuchanie. Św. Augustyn wyjaśniłby nieskuteczność naszej modlitwy w
ten sposób: „Mali petimus – źli jesteśmy”. Zwłaszcza zaś waŜki w takim przypadku jest grzech braku

miłości wobec braci (J 15,16-17). Dlatego Chrystus
nas wzywa: „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby takŜe Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze” (Mt 11,25-26).
A co z modlitwą zalecaną na osobności, za
drzwiami, w skrytości? Naturalnie, i tam Ojciec nas
usłyszy i wysłucha, ale zawsze pod zwykłymi warunkami. A więc jeśli prosimy z wiarą, jeśli jesteśmy złączeni z braćmi miłością odpuszczającą, jeśli
przez braci jesteśmy jedno z Chrystusem, a przez
Niego, z Nim i w Nim – z Ojcem.
A cóŜ, jeŜeli grzesznik się modli? Jeśli
modli się szczerze, juŜ nie jest grzesznikiem. Modlitwa jest przecieŜ wyrazem wiary, nadziei i miłości. Jeśli ktoś szczerze powie Bogu: „Bądź wola
Twoja... przyjdź Królestwo Twoje... odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy...” jest juŜ w
wewnętrznej jedności z Ojcem, z Kościołem, z
Chrystusem. Bez jedności, a przynajmniej bez
naprawdę szczerego wysiłku tworzenia jej z Jezusem i braćmi, daremnie prosimy Ojca o cokolwiek.
(A. Faudenom, Usłyszeliśmy słowo Pana)
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Poniedziałek – 8 września 2014 – Święto Narodzenia NMP
Mt 1,1-16.18-23
630
Do BoŜej Opatrzności za Martę Ahlę i jej rodzinę, za †† Willi Ahlę i rodziców
700
Z okazji 18. rocznicy urodzin Marty z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Eweliny i Andrzeja w 2. rocznicę ślubu, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie oraz do Anioła StróŜa w intencji syna Mikołaja
2. Za † męŜa Henryka Dobiesa, †† rodziców Roberta i Helenę Kosellek oraz siostrę Rozwitę
Kosellek
Wtorek – 9 września 2014
Łk 6,12-19
630
Za †† matkę Annę Reichel, ojca Jana, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Adolfa i Marię Fojcik
oraz pokrewieństwo
800
W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie
Za †† Henryka Cichonia, rodziców Marię i Karola oraz za Gerdę Cichoń i †† z rodziny
900
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy ślubu Danuty i Franciszka oraz z okazji 60. rocznicy urodzin Danuty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie dla całej rodziny
2. Z okazji 60. urodzin Marii i Łucji z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† rodziców z obu stron i za †† męŜów
Środa – 10 września 2014
Łk 6,20-26
630
Za † Władysława Dyląga, jego †† rodziców i pokrewieństwo
Za † męŜa i ojca Romana Stasiaka w 1. rocznicę śmierci
700
1800 1. W intencji Ojczyzny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Annę w 100. rocznicę urodzin oraz za †† ojca Józefa i
brata Wolfganga
Czwartek – 11 września 2014
Łk 6,27-38
630
Za † syna Arnolda Trompetę, † Ŝonę i matkę ElŜbietę, †† dziadków i całe pokrewieństwo
700
Za † Ŝonę Natalię, †† rodziców Ryszarda i Gertrudę Warkocz oraz †† z rodzin Warkocz, Muchewicz, Mertuszka i Kallus
1630
Szkolna: Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Mariusza i
BoŜeny z okazji 50. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w ich rodzinie
1800 1. Za † Stefanię Pankiewicz w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Janinę Kaniewskich
2. Za † Janinę OŜga w 1. rocznicę śmierci oraz za †† Barbarę OŜga i Piotra Sitarza
Piątek – 12 września 2014
Łk 6,39-42
630
Za † Edwarda Wasika
900
Za †† wujka Antoniego, ciocię Julię i Reginę, babcię Marię i wszystkich †† z rodziny Ziemniak
1800 1. Za † ojca Zygmunta w 16. rocznicę śmierci oraz za †† Helenę i Edmunda, Stanisławę i Ludwika i wszystkich †† z rodziny
2. Za † ojca Joachima w 40. rocznicę śmierci oraz za † matkę Ernestynę
1900
Festiwal „Spotkałem Pana” – Koncert z modlitwą uwielbienia z zespołem „Piąty Wyraz”
Sobota – 13 września 2014 – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora K-ła
Łk 6,43-49
630
W 45. rocznicę ślubu Alicji i Gerarda z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą
BoŜą opiekę
700
Z okazji 45. rocznicy zawarcia sakramentu małŜeństwa Anny i Jana z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Za absolwentów Liceum Pedagogicznego w 60. rocznicę matury z podziękowaniem za otrzy1200
mane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Ŝyjących, o zbawienie wieczne dla
zmarłych
od 1600 Na Zamku Piastowskim koncerty w ramach Festiwalu „Spotkałem Pana”
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † córkę Sylwię ŚwiŜewską i † wnuka Krzysztofa
2. Za †† rodziców i rodzeństwo i wszystkich †† krewnych
1930
Na Zamku Piastowskim Koncert Uwielbienia „Przecinek i Przyjaciele”
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XXIV Niedziela zwykła – 14 września 2014 – PodwyŜszenie KrzyŜa Świętego
Lb 21,4-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17
Za †† Jadwigę i Józefa Grzelskich
700
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Dziękczynna w intencji Ireny i Józefa w 40. rocznice ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1030
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
w intencji Bogumiła z okazji 45. rocznicy urodzin
1200 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Stanisława Humeniuk z
okazji 25. rocznicy ślubu
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 40. rocznicy ślubu Haliny i Zbigniewa z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty i Zbigniewa w 40. rocznicę ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1900
W kościele NSPJ w ramach Festiwalu „Spotkałem Pana” film „OdwaŜni”
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• Jutro święto Narodzenia NMP.
• W poniedziałek o 1800 próba chóru o 1900 próba scholi.
• W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. Zapraszamy zainteresowane, takŜe nowe osoby na
spotkanie.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W sposób szczególny zapraszamy dzieci z klas pierwszych. MoŜna
przynieść niektóre przybory szkolne, które będą poświęcone.
• Spotkanie dla rodziców dzieci, które będą się przygotowywały do pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej (jedno do wyboru) w we wtorek, 9 września o 1830 (po wieczornej Mszy Świętej) lub w przyszłą niedzielę, 14 września o godz. 1600 w kaplicy pod kościołem. Przypominamy równocześnie, Ŝe
przygotowywane są te dzieci z klas III, które zostaną zgłoszone i zapisane w parafii. Istnieje teŜ moŜliwość przygotowania do Komunii dzieci młodszych (w ramach wczesnej Komunii Świętej).
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• Od piątku do niedzieli w ramach XXIII Festiwalu „Spotkałem Pana” zapraszamy na koncerty:
- w piątek o 1900 w naszym kościele koncert z modlitwą uwielbienia z
zespołem „Piąty Wyraz”;
- w sobotę koncerty na Zamku Piastowskim od godz. 1600, o 1930 koncert
zespołu „Przecinek i Przyjaciele”;
- w przyszłą niedzielę projekcja filmu o ojcostwie pt. „OdwaŜni”.
W związku z tym nie będzie osobnego spotkania dla młodzieŜy w piątek.
• Centrum Światowych Dni MłodzieŜy organizuje rekolekcje dla
powołanych juŜ liderów i dla
tych, którzy chcieliby nimi zostać. Rekolekcje odbędą się na Górze św. Anny w następujących terminach: dla roczników 1997-1999
(czyli od 3 kl. gim) od 19 do 21
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września, dla roczników 1992 - 1996 od 17 do 19 października. Zadaniem Liderów jest przy współpracy z duszpasterzem
inicjowanie i koordynowanie przygotowań do ŚDM w parafii.
Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o zgłoszenia u
księŜy.
Osoby zainteresowane pomocą uczniom w Kamerunie w
ramach „Adopcji Serca” (opisanej w gazetce w minionym
tygodniu) mogą kontaktować się z s. Teresą Gienko mailowo
teresina753@wp.pl, albo za pośrednictwem parafii. Roczna
edukacja dziecka szkolnego wynosi 200 zł.
Na G. św. Anny od czwartku do niedzieli uroczystość PodwyŜszenia KrzyŜa z obchodami kalwaryjskimi. Istnieje
moŜliwość wyjazdu na sobotnie naboŜeństwo ze świecami w
Grocie Lourdzkiej (o godz. 1900). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. Natomiast w Opolu o 1400 w kościele seminaryjnym pielgrzymka
Srebrnych Jubilatów MałŜeńskich.
W sobotę, 20 września w Licheniu odbywa się ogólnopolska
pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Natomiast w niedzielę 28 na Jasnej Górze będzie Pielgrzymka
Rodzin i MałŜeństw. MoŜliwe są juŜ zapisy w kancelarii.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Teodor Zgoliński, lat 75, zam. na ul. Pomnikowej 20
 Maria Moskalik, lat 70, zam. na ul. Dworskiej 60
 Szczepan Pyra, lat 55, zam. na ul. Łąkowej 2c
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Niedziela po 2100
dziś o Festiwalu Spotkałem Pana
DMRaciborz@gmail.com
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.: 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;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

