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XXV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (20,1-16)
„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o
denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny
trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do
nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam.
Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej,
tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu
stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy!
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im naleŜność, począwszy od ostatnich aŜ do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po
denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, Ŝe więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy
go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami,
którzyśmy znosili cięŜar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę teŜ i temu ostatniemu dać tak
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, Ŝe ja jestem
dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.”

O

wą róŜnicę godzin moŜemy przystosować
do kaŜdego wieku człowieka. Rankiem bowiem naszego umysłu są lata dziecięce. Za
godzinę trzecią moŜna uwaŜać młodość, kiedy to
jakby słońce w górę się wznosi i Ŝar wieku wzrasta.
Szósta godzina to dojrzałość; słońce wtedy jakby w
centrum pozostaje, kiedy to człowiek w pełni sił
krzepnie. Dziewiąta godzina to starość, kiedy słońce jakby z osi nieba zstępuje: wiek ten bowiem zatraca juŜ siłę dojrzałości. Godzina jedenasta to
zgrzybiałość... PoniewaŜ więc do dobrego Ŝycia jeden jest powołany w dzieciństwie, drugi w młodości,
trzeci w pełni sił, inny w
starości, inny zaś w zgrzybiałych latach, jakby o róŜnych godzinach są wzywani
robotnicy do winnicy. Zba-

dajcie, najdroŜsi bracia, swe postępowanie i przypatrzcie się, czy juŜ jesteście robotnikami Boga.
Niechaj kaŜdy myśli o tym, co czyni i zastanawia
się nad tym, czy pracuje w winnicy Pana. Kto bowiem w tym Ŝyciu szuka, co jest jego, jeszcze do
winnicy Pana nie przyszedł. Ci pracują dla Pana,
którzy myślą o zyskach nie dla siebie, lecz dla
Pana, którzy Mu słuŜą z Ŝarliwą miłością, z gorącą
poboŜnością, którzy starają się o pozyskanie dusz i
dąŜą do tego, aby do Ŝycia wraz z sobą i innych
pociągnąć. Tego, kto bowiem Ŝyje tylko dla siebie,
kto karmi się Ŝądzami swego ciała, słusznie karci
się jako próŜniaka, bo nie dba on o spełnienie dobrych uczynków dla Boga. Kto by więc do ostatniego okresu Ŝycia zaniedbywał słuŜyć Bogu, to
jakby do jedenastej godziny stoi próŜniaczo.
(św. Grzegorz Wielki + 604)

Święty Grzegorz Wielki, pierwszy mnich (benedyktyn), który został papieŜem. Jest
świętym kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Reformował liturgię Kościoła.
Pozostawił wiele cennych pism.
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Poniedziałek – 22 września 2014
Łk 8,16-18
630
Za † męŜa i ojca Mariana, †† rodziców i teściów, braci Józefa i Jana i bratową Annę
700
Za †† Otylię Solich w rocznicę śmierci oraz męŜa Alfreda i rodziców z obu stron
1800 1. Za † tatę Edwarda Świątek w 3. rocznicę śmierci, †† mamę Marię, brata Janusza i dziadków z
obu stron
2. W intencji Łukasza z okazji 18. rocznicy urodzin oraz Barbary z okazji 20. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Wtorek – 23 września 2014 – św. Pio z Pietrelciny, kapłana
Łk 8,19-21
630
W intencji Tomasza z okazji 39. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
800
W języku niemieckim: Do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi z
podziękowaniem za uzdrowienie Krystyny
900
Za †† rodziców Marię i Stanisława Schumacher oraz Zofię i Rozalię Suter, Krystynę Hruby i
†† z pokrewieństwa z obu stron
1800 1. Za †† rodziców Henrykę i Eugeniusza Wejerowskich, za †† z całej rodziny
2. Za †† rodziców Halinę i Grzegorza Mielczarek
Środa – 24 września 2014
Łk 9,1-6
630
Za † Annę Jaszczyk (od Andrzeja Borowskiego)
700
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w 58. rocznicę ślubu Katarzyny i
Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
dla całej rodziny
1800 1. Za † męŜa Adama Chudzińskiego w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron
2. Za † Jana Dapę
Czwartek – 25 września 2014 – bł. Władysława z Gielniowa, kapłana
Łk 9,7-9
630
W intencji Krystyny z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
700
Za † Waltera Kribusa, za jego †† rodziców
Spowiedź dla dzieci
1630
1800 1. Za † męŜa Helmuta, †† rodziców z obu stron, dwie siostry, zięcia Zygfryda, szwagra oraz za
†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Franciszka i Helenę, teścia Mieczysława, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę
ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 26 września 2014
Łk 9,18-22
630
Za † Michała Kłoska, †† matkę i siostrę, dusze w czyśćcu cierpiące
900
Za † RóŜę Kwapisz
1800 1. Za † Ŝonę Zofię Prędkiewicz w 3. rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Jana i Rozalię Grabuńczyk, teściów Pawła i Mariannę Kawalec i synową Iwonę
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 27 września 2014 – św. Wincentego a Paulo, kapłana
Łk 9,43-45
630
Za † ojca Zbigniewa Węgrzynowskiego w 1. rocznicę śmierci
700
Za †† męŜa Antoniego Goralczyka, teścia Augustyna, rodziców Paulinę i Jana Dzimiera
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
XXVI Niedziela zwykła – 28 września 2014
Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
700
Za †† ojca Wacława, brata i wszystkich †† z rodziny Hytroś i Kuźma
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze w intencji Danuty z okazji 80. rocznicy urodzin
1030 1. W intencji rocznych dzieci: Tymona Zerger, Michała Bartosza Klecha
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2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Piotra z okazji 35. rocznicy ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1200
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze w intencji syna Grzegorza z okazji 35. rocznicy urodzin
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Wiktora Okulowskiego w rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
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.
• W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez
wspólnotę Chemin Neuf (Nowa Droga). Spotkanie składa się z krótkiego filmu, rozmowy i modlitwy.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W tym tygodniu w czwartek o 1630 spowiedź dla wszystkich dzieci.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo i spotkanie w piątek o godz. 1900. W sposób szczególny
zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem Światowych Dni MłodzieŜy.
• Spotkanie młodszej grupy Marianek (takŜe dla nowych kandydatek) w czwartek o 1715.
• Spotkania dla nowych ministrantów i kandydatów odbędą się w pierwszym tygodniu października.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
• Jeszcze tylko dziś i jutro będą zapisy na pielgrzymkę w ramach ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin i
MałŜeństw na Jasną Górę. We wtorek zostanie podana informacja (w gablotce, na stronie www) czy
pielgrzymka dojdzie do skutku.
• Ze strony niektórych Parafian padła propozycja, aby róŜaniec w październiku był przed Mszą Świętą
(np. o 1720) zamiast tego, jak to było do tej pory, czyli po Mszy wieczornej. Mamy świadomość, Ŝe dotychczasowa pora jest bardziej kłopotliwa dla osób starszych, ale być moŜe dogodniejsza dla osób pracujących. Prosimy o wyraŜenie swojej opinii na ten temat osobiście lub poprzez stronę internetową naszej parafii.
• Zapraszamy młodzieŜ do ofiarowania wolnego czasu w ramach wolontariatu. W tym roku po raz 13.
do potrzebujących rodzin dotrze Szlachetna Paczka. Potrzebni są wolontariusze, którzy odwiedzają
rodziny i pomagają tym, którzy stracili wiarę w to, Ŝe sami mogą sobie poradzić w Ŝyciu. Informacje i
zapisy na stronie: www.superw.pl.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Dziś takŜe do nabycia „Ewangelie na kaŜdy dzień”. Mogą być one
wielką pomocą do codziennego kontaktu ze Słowem BoŜym.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę kościołów i jako jałmuŜna postna z całego roku. Dziś
takŜe przed kościołem dodatkowa zbiórka na remont organów. PoniewaŜ nikt nie zgłosił się do pomocy przy pracach porządkowych na chórze, dlatego pomimo zasadniczego zakończenia prac, nie jest on
dziś jeszcze udostępniony dla wiernych.
• Za wszystkie ofiary i kwiaty składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Anna Siwek, lat 98, zam. na ul. Opawskiej 82D
 Emil Mecner, lat 65, zam. na ul. Ocickiej 1
 Irena Kampka, lat 57, zam. na ul. Polnej 6B
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Zachęcamy do słuchania Radia Doxa. W naszej diecezjalnej rozgłośni codziennie sporo dobrej muzyki, wartościowych programów, ale nie brakuje teŜ czasu na modlitwę. Zachęcamy do udziału w codziennej, wieczornej modlitwie róŜańcowej. RóŜaniec w
Radiu Doxa od poniedziałku do piątku o 22:00, a w soboty i niedziele o 20:00. Zachęcamy do udziału
telefonicznego: 774566777. Za pośrednictwem strony internetowej moŜna teŜ wysłać intencje modlitewne
- to na stronie http://doxa.fm/rozaniec/

4

Źródło - gazetka

Podczas najbliŜszego posiedzenia Sejmu, w dniach 24-26 września, odbędzie się
głosowanie nad przyjęciem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Idea piękna, bo któŜ nie powinien przeciwdziałać jakiejkolwiek przemocy. Czy jednak tylko o tę ideę tu
chodzi? Dlaczego nie naleŜy ratyfikować tej Konwencji RE? Oto 10 powodów.
1. Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako
zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, Ŝe źródłem agresji
względem kobiet są róŜnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.
2. Konwencja całkowicie ignoruje lub marginalizuje czynniki, które są realnymi przyczynami przemocy, takie jak 1) uzaleŜnienia od pracy, alkoholu czy narkotyków, 2) erozję norm społecznych, 3) obecność przemocy w środkach masowego przekazu, 4) uprzedmiotowienie wizerunku kobiety.
3. Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące juŜ w Polsce przepisy oraz
programy rządowe.
4. Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, Ŝe Polskę
charakteryzuje najniŜszy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyŜszych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.
5. Przepisy Konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej toŜsamości rodziny jako związku kobiety i męŜczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
(Konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).
6. Konwencja budzi istotne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i prawa do
sądu, poniewaŜ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organów ścigania na swoich
klientów, jeśli uznają, Ŝe stosowali lub mogą stosować genderowo motywowaną przemoc.
7. RównieŜ przychylne Konwencji BAS w 2012 r. przyznało (teza opinii nr 9), Ŝe zawiera ona postanowienia, które w praktyce mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z Konstytucją RP.
8. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania mechanizmu monitorującego bliźniaczej ideowo amerykańskiej Konwencji z Belém do Pará wskazują, Ŝe mająca działać na mocy przedłoŜonej Konwencji grupa monitorująca GREVIO moŜe słuŜyć wywieraniu presji w kierunku legalizacji i upowszechnienia aborcji.
9. Ratyfikacja Konwencji wiązałaby się z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciąŜeń finansowych na
rzecz obcokrajowców. Planowana zmiana przepisów o pomocy społecznej i ustawy o udzielaniu ochrony
cudzoziemcom umoŜliwi korzystanie z ochrony konwencyjnej męŜczyznom nie będącym obywatelami RP,
jeśli będą podejmować kobiece role społeczne lub posługiwać się
kobiecymi atrybutami.
10. Uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne raŜących błędów
merytorycznych. Zawiera m.in. propozycję wprowadzenia rozwiązań, które obowiązują w polskim prawie od kilkunastu lat oraz propozycję nowelizacji ustawy o Policji, która naruszać będzie art. 10
Niedziela po 2030
Konstytucji (przyznanie Policji niektórych kompetencji zastrzeŜodziś o Festiwalu
nych obecnie dla sądów).
DMRaciborz@gmail.com
Materiał przygotowany przez Komitet Obchodów Narodowego
facebook.com/NaZawszeMlodzi
Dnia śycia (m,in. Marszów dla śycia i Rodziny)
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.

