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Święto PodwyŜszenia KrzyŜa 
Ewangelia według św. Jana (3,13-17) 
 

 „Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, 
oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak 
MojŜesz wywyŜszył węŜa na pustyni, tak potrzeba, by wywyŜszono 
Syna Człowieczego, aby kaŜdy, kto w Niego wierzy, miał Ŝycie wiecz-
ne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby kaŜdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potę-
pił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. ” 
 

zy konieczna była dla nas Męka Syna Bo-
Ŝego? Bezwzględnie i podwójnie koniecz-
na: konieczna jako lekarstwo przeciw grze-

chom oraz konieczna jako przykład do naśladowa-
nia. Męka Chrystusa jest nade wszystko lekar-
stwem, albowiem dzięki  niej znajdujemy ratunek 
przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jeste-
śmy z powodu naszych grzechów. Wielki jest 
równieŜ poŜytek Męki jako przykładu. Albowiem 
zdolna jest dogłębnie przemienić nasze Ŝycie. 
Ktokolwiek pragnie wieść Ŝycie doskonałe, powi-
nien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyŜu, a 
dąŜyć do tego, do czego Chrystus dąŜył. KrzyŜ jest 
wzorem kaŜdej bez wyjątku cnoty. Szukasz przy-
kładu miłości: „Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy kto Ŝycie swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich”. Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyŜu. 
Skoro więc On oddał za nas Ŝycie swoje, nie po-
winno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakie-
kolwiek przeciwności ze względu na Niego. Szu-
kasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzy-
Ŝu. Cierpliwość moŜe być wielka z dwóch powo-
dów: kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo 
teŜ kiedy znosi takie zło, którego mógłby uniknąć, 
ale nie stara się unikać. Na krzyŜu Chrystus dał 
przykład jednego i drugiego. Albowiem „gdy cier-
piał, nie wygraŜał się; jak baranek na rzeź prowa-
dzony, tak On nie otworzył ust swoich”. Wielka 

zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyŜu: „Bie-
gnijmy cierpliwie w wyznaczonych nam zawo-
dach. Patrzmy na Jezusa, który nam we wierze 
przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast rado-
ści, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyŜ nie 
bacząc na jego hańbę”. Szukasz przykładu pokory? 
Popatrz na UkrzyŜowanego. Oto Bóg zechciał być 
sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć. Szukasz 
przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał 
się posłuszny Ojcu aŜ do śmierci: „Przez nieposłu-
szeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszy-
scy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo 
Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”. Szu-
kasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź 
za Tym, który jest „Królem królów i Panem panu-
jących, w którym są ukryte wszystkie skarby mą-
drości i wiedzy”, który na krzyŜu został ogołoco-
ny, wyszydzony, przebity, cierniem ukoronowany i 
w końcu napojony octem i Ŝółcią. Nie przywiązuj 
się przeto do szat i bogactw, albowiem „podzielili 
między siebie moje szaty”, ani do zaszczytów, bo 
stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani 
do godności, poniewaŜ „uplótłszy koronę z cierni 
włoŜyli na moją głowę”, ani do rozkoszy, albo-
wiem „pragnąłem, a napoili Mnie octem”. 
 

św. Tomasz z Akwinu († 1274)
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Poniedziałek – 15 września 2014 – NMP Bolesnej     J 19,25-27 
   630   Do BoŜej Opatrzności w pewnej intencji o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

oraz za †† rodziców 
   700   Za † mamę Zuzannę Piwowar w 1. rocznicę śmierci 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin Renaty z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: Za † tatę Stanisława w dniu urodzin, za † Janinę Pilip-

czuk i †† rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za † Katarzynę Niestrój i dusze w czyśćcu 
cierpiące (od rodziny Cmok), za †† Marię i Magdalenę Stoczek, za † Krystynę Tomczyk (w 
30. dzień, od sąsiadów z ulicy Katowickiej 3), za † Marię Kalus (w 30. dzień), za † ojca Stani-
sława w rocznicę śmierci, † matkę Helenę i †† z rodziny, za † Tadeusza Jandutkina (w 30. 
dzień) oraz za †† rodziców Dymitra i Krystynę, za † Jana Golca (w 30. dzień), za † Gertrudę 
Fogiel w 1. rocznicę śmierci oraz za † jej męŜa Jerzego Fogiel, za † brata Ludomiła Kotala (w 
30. dzień) 

 1830   W ramach Festiwalu „Spotkałem Pana” film pt. „OdwaŜni” 
Wtorek – 16 września 2014 – św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa  Łk 7,11-17 
   630   Za † Ŝonę Julię Simek, jej †† rodziców i krewnych 
   800   W języku niemieckim: Za † Franciszka Skroch 
   900   Za † Ŝonę Alicj ę Szykuła w 20. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
 1800 1. W intencji córek z okazji urodzin Bogusławy, Darii i Iwony oraz ich rodzin z podziękowaniem 

za BoŜą opiekę oraz wszelkie łaski, z prośbą o dalsze 
   2. Za † Tomasza Klimasa (od kolegów i koleŜanek z PKS Racibórz) 
Środa – 17 września 2014        Łk 7,31-35 
   630   Za †† Joannę i Izydora Niestrój, córkę Agnieszkę i syna Franciszka 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Józefa Kolowca w 5. rocznicę śmierci, †† teściów i 

rodzeństwo 
 1800 1. Za † Erwina Paduch w 1. rocznicę śmierci 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Maksymiliana Fajngolda, mamę Olgę, pokrewieństwo z 

obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 18 września 2014 – św. Stanisława Kostki, zak., patr. Polski  Łk 2,41-52 
   630   Za †† z rodziny Pawlickich i Kłakowicz 
   700   Za † matkę Jadwigę Kolada w 60. rocznicę śmierci 
 1630   Szkolna: Za † matkę Marię Lechowską w 4. rocznicę śmierci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za †† syna Jana, męŜa Stanisława Charęza, brata Władysława, i †† rodziców z obu stron  
   2. Za † Tomasza Klimasa (od cioci Zofii i Stanisławy) 
Piątek – 19 września 2014        Łk 8,1-3 
   630   Za †† rodziców Anielę i Józefa Dziedzioch, teściów Michała i Marię Pisarczyk, braci, bratową 

i siostry z męŜami oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † matkę Hildegardę w rocznicę śmierci 
 1800 1. Za †† rodziców Józefa i Zofię Kłosek, brata Joachima Kłosek, Gertrudę Kijas, †† z rodzin 

Kłosek i Kijas 
   2. Za † męŜa Tadeusza Szembel w dniu jego urodzin 
 1900   Msza Święta za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki w intencji młodzieŜy 
Sobota – 20 września 2014 – św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, kapł., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

            Łk 8,4-15 
   630   W rocznicę śmierci †† matki Marii, ojca Wojciecha, braci Ferdynanda, Stanisława, teścia Jana, 

ciotki ElŜbietę i krewnych 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Władysława Ligęza w rocznicę urodzin, †† rodziców i teściów 
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa i ojca Mariana Myślińskiego w 6. rocznicę śmierci oraz za †† 

rodziców z obu stron 
   2. Za †† rodziców Franciszkę i Emanuela Czekała i wszystkich †† z rodziny 
   3. Za † męŜa Jana w 1. rocznicę śmierci 
 1930   W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy 
XXV Niedziela zwykła – 21 września 2014  Iz 55,6-9; Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16 
   700   Za † Jana Potaczka w 1. rocznicę śmierci 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski w intencji Alicji i Jacka z okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławień-
stwo i zdrowie w rodzinie 

 1030 1. Z podziękowaniem za Ŝniwa i plony ziemi, w intencji rolników i działkowiczów 
   2. Msza św. dziękczynna w intencji Genowefy i Stanisława z okazji 55. rocznicy ślubu oraz 50. 

rocznicy urodzin córki GraŜyny i zięcia Zbigniewa, wnuków Michała i Grzegorza z okazji 18. 
rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie dla całej rodziny 

 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Sabiny i Józefa w 20. rocznicę ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Msza św. dziękczynna w intencji Beaty i Romana w 5. rocznicę ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji chrześcijan prześladowanych 
• Dzisiaj w święto PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za 

młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. Dziś takŜe o 1600 (w kaplicy pod ko-
ściołem) spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się spowiedzi i Komunii Świętej. 

• Jutro w naszym kościele po wieczornej Mszy Świętej zostanie wyświetlony film pt. „Odwa Ŝni”.  Film 
traktuje o ojcostwie. 

• W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• We wtorek po wieczornej Mszy Świętej odbędzie się spotkanie dla rodziców i kandydatów do 

bierzmowania – uczniów z klas gimnazjalnych. Przypominamy, Ŝe przygotowanie do sakramentów 
odbywa się w własnej parafii. Prosimy o obecność wszystkich zainteresowanych. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. Msza szkolna jest waŜnym, bo praktycznym uzupełnieniem kate-

chezy szkolnej. Dlatego na Msze szkolne zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. 
• W tym tygodniu nie będzie jeszcze spotkań dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii. 
• W czwartek po wieczornej Mszy spotkanie Rodziny Radia Maryja, wcześniej o 1730 RóŜaniec. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ, z okazji wspomnienia patrona młodzieŜy, św. Stanisława Kostki, zapraszamy na Mszę 

Świętą w piątek o godz. 1900.  
• W sobotę, w klasztorze Annuntiata od 1930 czuwanie dla młodzieŜy. 
• Uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, 

ale równieŜ i szkół ponadgimnazjalnych za-
praszamy do Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. 
Pawłem. 

• Przypominamy o rekolekcjach dla nowych 
liderów Światowych Dniach MłodzieŜy, 
które odbędą się na G. św. Anny w dwóch 
terminach: 19-21 września (dla roczników 
97-99); 17-19 października (92-96). Zada-
niem liderów jest pomoc przy organizacji 
Światowych Dni MłodzieŜy w parafii. Zain-
teresowanych prosimy o kontakt. 

• Przypominamy o pielgrzymce rodzin i 

 
Zapraszamy na film w ramach 

Festiwalu Spotkałem Pana 
Poniedziałek, 15 września, godz. 18.30 
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małŜeństw na Jasną Górę w niedzielę, 28 września, a takŜe o spotkaniu Wspólnoty śywego Ró-
Ŝańca w Winowie k. Opola 4 października. Zapisy w kancelarii. 

• Za tydzień w kościele seminaryjnym pielgrzymka złotych jubilatów małŜeńskich (Msza o 1400). 
• 20 września w Nysie odbywa się Zjazd Misyjny Dzieci. 
• RównieŜ 20 września w kościele św. Mikołaja odbędzie się naboŜeństwo do Świętej Rodziny i spo-

tkanie organizacyjne prowadzone przez Domowy Kościół Ruchu Światło-śycie. Rozpoczęcie o 
1500. W Roku Rodziny zachęcamy małŜeństwa do uczestnictwa. 

• RównieŜ 20 września jest moŜliwość wyjazdu do sanktuarium Matki Bo Ŝej Piekarskiej. Pielgrzym-
kę organizuje Ruch Rodzin Nazaretańskich. Zainteresowanych prosimy o kontakt. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, zaś przed kościołem zbiórka na Wy-
dział Teologiczny. Za tydzień kolekta na budowę kościołów i jałmuŜna postna z całego roku (dla tych 
osób, które korzystały np. z dyspensy od pokarmów mięsnych w piątki). 

• RównieŜ za tydzień dodatkowa zbiórka na remont organów. PoniewaŜ powoli prace na chórze dobie-
gają końca zapraszamy chętnych panów po porządkowania chóru. Chętnych prosimy o kontakt. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Julia Bachryj , lat 79, zam. na ul. Pomnikowej 20 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
 
 
 
 

 
      Tym razem Prolog musi być (niestety) po-
dzielony na dwie część. Stąd prolog 2.1 i 2.2 Ten 
pierwszy jest dla tych, którzy urodzili się między 
1997 i 1999 rokiem i odbędzie się od 19 do 21 
września, a ten drugi jest dla urodzonych od 
1992 do 1996 roku i odbędzie się od 17 do 19 
października. 
       Jakby ktoś z Was z bardzo powaŜnych powodów nie mógł być na rekolekcjach w „swoim” terminie, to 
moŜe napisać na biuro@botafe.pl, Ŝe prosi o moŜliwość bycia w tym drugim terminie. A my odpiszemy :) 
Prolog 2 będzie inny trochę niŜ pierwszy. Chodzi w nim o to, Ŝeby przybliŜyć się do Pana Jezusa i to tak 
bardzo. To ma być czas dla Niego, taki czas Ŝeby się modlić, śpiewać, i słuchać (bo wiara się rodzi z tego 
co się słyszy). 
           W tym Prologu chodzi teŜ o to, Ŝe będzie to niesamowicie waŜny i fantastyczny czas. Kto jak kto, 
ale Wy pewnie to rozumiecie i mam nadzieję cieszycie się na samą myśl o Prologu. To, Ŝe nazywamy go 
obowiązkowym znaczy właściwie tyle, Ŝe bycie Liderem zobowiązuje. Tym razem właśnie do tego :) 
Prolog 2.1 i 2.2 będzie się dział w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zacznie się późnym popołu-
dniem w piątek, a skończy wczesnym popołudniem w niedzielę. Szczegóły na botafe.pl 

Rzymskokatolicka Pa rafia 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. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  
Bank Spółdzielczy w Raciborzu   83 8475 0006 2001 0000 0172 0001 


