gazetka rzymskokatolickiej parafii

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 23/2015 (591) 7 czerwca 2015 r.

X Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (3, 20-35)
„Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się
zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego
bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł
od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy,
mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach:
Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc
szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie,
nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom
jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili,
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła
Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział
wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział
im: Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”

T

rzeba zrozumieć, że nie każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu – jak zaznaczono – nie
zostanie odpuszczony, lecz tylko niektóry. Gdy
bowiem powiedział: „Gdybym nie przyszedł, nie
mieliby grzechu” (J 15, 22), bo zaiste, chciał, by
nie rozumiano tu wszystkich grzechów; choć (Żydzi) mieli ich bardzo wiele, i to wielkich, mogłyby
być im wszystkie odpuszczone, gdyby nie byli
popełnili jednego szczególnego grzechu. Ten
grzech polegał na tym, że nie uwierzyli w Chrystusa, gdy przyszedł; wobec tego nie mieliby grzechu,
gdyby On nie był przyszedł. Tak więc, gdy powiedział: „Kto powie przeciwko Duchowi Świętemu”
(Mt 12, 32) lub „Kto bluźni przeciwko Duchowi
Świętemu” (Łk 12, 10), chciał, aby rozumiano to
nie o każdym, kto zgrzeszy przeciwko Duchowi
słowem lub czynem, ale o jednym, i to szczególnym grzechu. A jest nim zatwardziałość serca za-

chowana aż do końca życia, przez którą człowiek
odmawia przyjęcia odpuszczenia grzechów w jedności Ciała Chrystusowego (J 6, 64), które ożywia
Duch Święty. Gdy bowiem powiedział do swoich
uczniów: „Przyjmijcie Ducha Świętego”, natychmiast dorzucił: „Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Jeśli więc temu darowi łaski
Bożej ktokolwiek by się sprzeciwiał, opierał lub
byłby w jakikolwiek sposób aż do końca swego
życia, nie zostanie mu to przebaczone ani w tym,
ani w przyszłym życiu, bo jest to grzech tak ciężki,
że zawierają się w nim wszystkie inne. Nikt jednak
nie ma dowodu przed opuszczeniem tego ciała, że
został potępiony: jak długo bowiem żyje na tym
świecie, według słów Apostoła: „Cierpliwość Boża
prowadzi do pokuty” (Rz 2, 4). [...]
św. Augustyn (zm. w 430 r.)
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Poniedziałek – 8 czerwca 2015 – św. Jadwigi, królowej
Mt 5,1-12
630
Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej w intencji Gabrieli w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
700
Z okazji urodzin Weroniki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego
1800 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Zofii z okazji kolejnej rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia
2. Za † męża Kazimierza Pytel i rodziców Antoniego i Rozalię Piątek
Nabożeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
Wtorek – 9 czerwca 2015
Mt 5,13-16
630
Za †† męża Henryka, syna Norberta, siostry, dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Zu göttliche Vorsehung, als Dank für erhaltene Gnaden und Bitte um
weiteren Schutz und segen fürEnkel Justine, Klaudia, Daniel und Eltern Czepelka und Klima
900
Za † męża Krystiana Drabika w 1. rocznicę śmierci oraz za †† Annę i Henryka Drabik, Annę i
Helmuta Haufe
1800 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Za † Grzegorza Kubala (od rodziców i brata)
Nabożeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
Środa – 10 czerwca 2015 – bł. Bogumiła, biskupa
Mt 5,17-19
630
Za † Kamila Gacek (od Patrycji Ziółkowskiej)
700
Za † Teresę Karpowicz w 1. rocznicę śmierci oraz † wujka Przemysława Karpowicza w 1.
rocznicę śmierci
1800 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Danuty w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
2. W intencji Ojczyzny
Nabożeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
Czwartek – 11 czerwca 2015 – św. Barnaby, Apostoła
Mt 10,7-13
630
Za † ojca Wojciecha w rocznicę śmierci, †† matkę Marię, braci Józefa, Stanisława i Ferdynanda, teścia Jana, ciotkę Elżbietę i pokrewieństwo
700
Z okazji urodzin Mateusza o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wiarę, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej
1800 1. Za †† rodziców Genowefę i Filipa, siostrę Pelagię, braci Jana i Zdzisława i pokrewieństwo z
obu stron
2. Za † mamę i babcię Lilianę Fliszkiewicz w 2. rocznicę śmierci
Nabożeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
Piątek – 12 czerwca 2015 – Najświętszego Serca Pana Jezusa
J 19,31-37
630
Za † ojca Józefa Krężla w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Juliana oraz za † brata ks.
Władysława
900
Za †† rodziców Genowefę i Franciszka, brata Romana, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1630
Szkolna – Za †† z rodzin Markiewicz, Kozimenko, Ozimek, Ilewicz, Korpaczewskich
1730
Nabożeństwo czerwcowe
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Do Bożej Opatrzności w intencji Teresy z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
Spotkanie autorskie i prezentacja książki „Zapiski księdza Szywalskiego”
Sobota – 13 czerwca 2015 – Niepokalanego Serca NMP
Łk 2,41-51
630
Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowski, braci Leona, Zygfryda, Gertrudę Iskra i dusze w
czyśćcu cierpiące
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Za †† Honoratę Kurowską, Leontynę, rodziców Annę i Jana, braci Bolesława, Albina, teściów
Jana i Stefanię Rusin
1300
Ślub: NN-NN
1730
Nabożeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Tadeusza Rudakiewicz w 7.
rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, brata Edwarda, zięcia Leszka, dziadków z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męża i ojca Teodora Gazdę w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata Czesława, całe pokrewieństwo
Niedziela – 14 czerwca 2015 – Odpust Parafialny – Najświętszego Serca Pana Jezusa
Oz 11,1.3-4.8-9; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37
700
Za †† rodziców Jana i Annę, siostry Marię i Julię, dziadków z obu stron, dziadków przybranych oraz † wujka Karola i ciocię Martę
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 1. Suma Odpustowa w intencji Parafian
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za dar miłości małżeńskiej i wszystkie otrzymane
łaski w intencji Stelli i Stanisława z okazji 25. rocznicy ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny, o umiejętność wspierania się w chwilach trudnych, o odkrywanie radości życia w różnych jego momentach i wymiarach
1030
W intencji Karoliny i Tomasza z okazji 1. rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo i łaski w
rodzinie
1200
Z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za †† rodziców Marię i Michała, siostrę Stefanię,
szwagrów Stanisława, Władysława, wnuka Rafała i dziadków z obu stron
„SPOTKANIE Z AFRYKĄ” – MŁODZI DLA KAMERUNU
1500
Koronka do Bożego Miłosierdzia
występy zespołów muzycznych, pogadanki misyjne, wioska misyjna...
1700
Różaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory ku czci NSPJ
1800
Za †† rodziców Pawła i Elżbietę Szmańta i dusze w czyśćcu cierpiące
1930
Wieczór Uwielbienia
W tym tygodniu modlimy się: w intencji naszej parafii
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę Różańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nabożeństwo czerwcowe. Do czwartku także w ramach nabożeństw procesja eucharystyczna wokół
kościoła.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W tym tygodniu, w piątek przypada uroczystość patronalna dla naszej parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych o 630, 900, 1630 (szkolna), 1800. Nabożeństwo czerwcowe, ku czci NSPJ o 1730; natomiast po Mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie autorskie i prezentację książki „Zapiski księdza Szywalskiego”.
Odpust Parafialny w przyszłą niedzielę. Zapraszamy na sumę odpustową na godz. 900.
W dzień odpustu wolontariat „Młodzi dla Kamerunu” organizują „Spotkanie z Afryką”. O 1500
Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, następnie koncerty, spotkania z misjonarzami, wioska misyjna.
Również w przyszłą niedzielę o 1930 Koncert Uwielbienia.
W sobotę 13 czerwca na G. św. Anny pielgrzymka chorych i osób niepełnosprawnych, a także pielgrzymka chórów.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieżące potrzeby, Dziś także przed kościołem zbiórka na świątynie Opatrzności
Bożej.
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Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za przygotowanie trasy i ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
§ Eugenia Grochowska, lat 101, zam. na ul. Matejki 4
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie
Na Raciborskim Zamku zabrakło miejsc na spotkaniu autorskim
i prezentacją książki „Zapiski księdza Szywalskiego”. Autor
jest nam dobrze znany. Nie licząc krótkiego wikariuszowskiego
pobytu w Zabrzu jest związany z Raciborzem. Przez lata posługi
w par. św. Mikołaja, a potem przez cztery dziesięciolecia proboszczowania w Studziennej zapisały się w sercu i pamięci liczne ciekawe spotkania, osoby, wydarzenia... Książka jest echem
tych spotkań i wydarzeń.
Książka rozpoczyna się osobistą autobiografią, która pozwoli
zdecydowanie bardziej poznać Autora. Ciąg dalszy to wybór
różnych artykułów pisanych bądź to do Oblicz, a w ostatnim
czasie do Nowin Raciborskich. W książce jest też kilka wspomnień różnych osób o Autorze.
Ponieważ spotkanie na Zamku cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego zapraszamy na spotkanie autorskie i ponowną
prezentację książki w piątek, w uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa po Mszy wieczornej.
Książkę można już też nabyć w zakrystii.

Biblia Tysiąclecia ma już 50 lat.
W 1965 r. powstało pierwsze po ponad 350 latach katolickie tłumaczenie
całego Pisma Świętego na język polski. Poprzednie – czyli Biblia ks. Jakuba Wujka – było już dla wielu po prostu niezrozumiałe, zwłaszcza z powodów językowych.
„Dlatego w 1958 r. z propozycją nowego przekładu wyszedł o. Augustyn
Jankowski, benedyktyn z podkrakowskiego Tyńca – mówi dyrektor wydawnictwa Pallotinum. – Rynek był naprawdę głodny tego, spragniony, nie
było Pisma Świętego. Przed wojną były tylko poszczególne wydania różnych autorów. Czasy komunistyczne nie pomagały, a wręcz przeszkadzały i
właśnie stąd wydanie Biblii Tysiąclecia na Millenium Chrztu Polski. Ta Biblia rzeczywiście znalazła dobry
oddźwięk” – dodał ks. Zbigniew Rembisz SAC.
Do tej pory było już pięć wydań Biblii Tysiąclecia.
Ten fakt przypomina Radio Watykańskie. Jeśli w naszym domu jest Pismo Święte, to najprawdopodobniej
jest to właśnie Biblia Tysiąclecia. Czy jest czytana? Czy pomaga nam w osobistej modlitwie? Warto zadać
sobie takie pytanie z okazji tego „biblijnego jubileuszu”.
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 dyżurów. Dyżur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzależnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

