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XII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (4, 35 - 41)
„Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów:
Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego
zabrali, tak jak był w łodzi. TakŜe inne łodzie płynęły z Nim. Naraz
zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak Ŝe łódź juŜ się
napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i
powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, Ŝe
giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz
się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście?
JakŜe wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, Ŝe nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

I

lekroć Chrystus śpi w naszej łodzi i jest uśpiony
w ciele snem naszego lenistwa, tylekroć spada
burza z całą zawieruchą wiatrów, sroŜą się groźne
fale, a gdy Ŝeglarze są unoszeni w górę spienionymi bałwanami i rzucani w dół, powstaje w nich
groźne przewidywanie rozbicia, jak o tym wyraźnie
mówi dzisiaj przeczytana Ewangelia... „I wzięli Go
tak, jak był w łodzi”. Co to znaczy? Inaczej jest
Chrystus w niebie, a inaczej jest w łodzi; inaczej w
majestacie Ojca, a inaczej odczuwa się Go jako
pokornego człowieka; inaczej jako współczesny
Ojcu, a inaczej jest dostrzegany w latach postępującego czasu; inaczej śpi w ciele, inaczej czuwa w
świętości swego ducha. „I wzięli Go tak, jak był w
łodzi”. Chwałą wiary jest tak przyjąć Chrystusa,
jakim jest w łodzi, to jest, jak ukazuje się w Kościele: narodzonego, wzrastającego, umęczonego,
ukrzyŜowanego, pogrzebanego. Dziełem szczególnie zbawiennym jest wyznawać, Ŝe wstąpił do
niebios i zasiadł po prawicy Ojca, skąd przyjdzie
sądzić Ŝywych i umarłych. Kto tak wyznawszy
Chrystusa znajdującego się w naszej łodzi przyjmie
Go, to nawet, gdyby uderzały weń fale zgorszenia,
nie pogrąŜą go ani niebezpieczeństwa, ani teŜ pochłoną odmęty... „Fale biły w łódź” – w statek
Pański z zewnątrz uderzają i zatapiają go fale po-

gan i ogrom prześladowań, a wewnątrz szaleją
zuchwałe fale herezji. Tę właśnie burzę znosił – jak
sam to oświadcza – święty Paweł, gdy mówi: „Zewnątrz walki, wewnątrz obawy” (2 Kor 7,5)... Grozi nam wielka, bardzo cięŜka i burzliwa zawierucha, bo zewsząd naciera mnóstwo szalejących wichrów... Lecz poniewaŜ Chrystus śpi w naszej
łodzi, podejdźmy do Niego raczej wiarą, niŜ ciałem, obudźmy Go raczej dziełem miłosierdzia niŜ
pełnym rozpaczy dotknięciem, zbudźmy Go nie
bezczelnym hasłem, lecz dźwiękiem pieśni duchowych, nie złowieszczym szemraniem, lecz błaganiem pełnym czuwania. Dajmy Bogu nieco czasu z
naszego Ŝycia, by całego dnia nie pochłaniała owa
nieszczęsna próŜność i godna politowania troska,
by całej nocy nie zajmował niebezpieczny sen i
próŜne lenistwo, lecz przynajmniej część dnia i
nocy oddajmy Stwórcy czasów... Mówmy wraz z
Apostołami: „Nauczycielu, czy nie obchodzi, Ŝe
giniemy?”... Gdy nas wysłucha, gdy raczy się zbudzić, uspokoją się fale, ucichną wiatry, zginie burza
i groŜąca nam zawierucha, a wielka burza zamieni
się w największy spokój.
św. Piotr Chryzolog (zm. około 450 r.)
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Źródło - gazetka

Poniedziałek – 22 czerwca 2015
Mt 7,1-5
630
Za † ojca Wincentego Brzezińskiego w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę, Juliusza Tober,
dziadków z obu stron, wujka Tadeusza Sołtysik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † Władysławę Pluta, †† jej rodziców i rodzeństwo
1800 1. Za † Jadwigę Daniel w 3. rocznicę śmierci
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † tatę Stanisława Dydyńskiego w 38. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 23 czerwca 2015
Mt 7,6.12-14
630
Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz Ilinę i Jana Goszko
800
W języku niemieckim: wolna intencja
900
Za † Józefa Komsta w 2. rocznicę śmierci, za †† z obu stron oraz o Opatrzność BoŜą dla całej
rodziny
1800 1. Za † ojca Pawła Świętek
2. Za † ojca Maksymiliana Kłosek i †† dziadków Kłosek i Balarin
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 24 czerwca 2015 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Łk 1,57-66.80
630 1. W intencji Agnieszki i Łukasza w 3. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla
całej rodziny
2. Za † Jana Grabuńczyka w 1. rocznicę śmierci i za † Zofię Grabuńczyk
700
Za †† rodziców Stanisława, Michalinę, Partyka, teściów Grzegorza, Wiktorię Michalczyk oraz
brata Michała, szwagra Tadeusza i wszystkich †† z rodziny Partyka i Michalczyk
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Renaty z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego z okazji 50. rocznicy urodzin Cecylii z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki BoŜej i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 25 czerwca 2015
Mt 7,21-29
630
Za † Juliana Repetowskiego (od rodziny Liszków)
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alicję i Mariana, teściów Cecylię i Zygmunta, męŜa
Mariana, †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
Szkolna na zakończenie roku szkolnego
1630
1800 1. Dziękczynna z okazji 60. rocznicy urodzin Janiny z prośbą o zdrowie w całej rodzinie
2. Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Szefler i †† pokrewieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
Piątek – 26 czerwca 2015
Mt 8,1-4
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Edyty z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz o dary Ducha Świętego na czas studiów dla
córki Kathrin i Lindy
900
Z okazji urodzin Kamila oraz w 5. rocznicę ślubu Kamila i Edyty o BoŜe błogosławieństwo dla
całej rodziny i opiekę Matki Najświętszej
1800 1. W dniu urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Za † siostrę Rozwitę Kosselek w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców Roberta i Helenę Kosselek
oraz za † męŜa Henryka Dobies
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
MłodzieŜowa na zakończenie roku szkolnego i akademickiego
Sobota – 27 czerwca 2015
Mt 8,5-17
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Stefanii i Zbigniewa Musiałek z okazji 45. rocznicy ślubu z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
700
W intencji Pawła z okazji 20. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. W rocznicę śmierci Bogusławy Kozickiej, Heleny Fedak, Aleksandry
Brzoskiej, Józefa Marcinkowskiego i za †† pokrewieństwo
2. Za † Henryka Zaborek (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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XIII Niedziela zwykła – 28 czerwca 2015
Mdr 1,13-15; 2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
700
Z okazji imienin ks. Ireneusza o BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej i opiekę Matki Najświętszej (od Rycerstwa Niepokalanej)
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Reginy i Tadeusza w 40. rocznicę ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1030
W intencji rocznych dzieci: Agata Heider, Tobiasz Pławecki, Zofia Brachman
1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Adeli i Gintra Marcol z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata
wspólnego Ŝycia
2. Dziękczynna w intencji Stanisławy i Edwarda z okazji 40. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W intencji Elwiry i Dariusza Polowy z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę, zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Jubilatów i
ich synów
W tym tygodniu modlimy się: O nowe powołania kapłańskie i zakonne
• Dzisiaj o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim. Zapraszamy na godz. 1630
na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1700 na koncert organowy połączony z
naboŜeństwem czerwcowym. Na organach zagrają uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia w Rybniku, laureaci ogólnopolskich konkursów.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W czwartek o 1630 Msza Święta dla dzieci i rodziców na zakończenie roku.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą na zakończenie roku w piątek o godz. 1900.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
• 24 czerwca w Studziennej rejonowe spotkanie Bractwa św. Józefa. Zapraszamy zainteresowanych
męŜczyzn.
• 27 i 28 czerwca na Górze św. Anny pielgrzymka męŜczyzn i młodzieńców.
• 1-2 lipca na Jasnej Górze odbywa się ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli.
• W dniu 12 lipca Koło Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Częstochowy. Zapisy pod tel.
66046765 lub w zakrystii.
• Trwają juŜ (poprzez internet www.swietomlodziezy.com) zapisy na Święto MłodzieŜy, które odbędzie
się 20-25 lipca na G. św. Anny.
• W dniach od 18 do 20 września (piątek-niedziela) nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Bratysławy i Budapesztu. Szczegółowy plan w gablocie, zapisy wraz z zaliczką 200 zł. w kancelarii.
• Diecezjalne Biuro św. Jacka przygotowało wakacyjne oferty pielgrzymek do Francji (7-16 VIII),
Lourdes i Fatimy (18-30 VIII) oraz do Włoch (11-20 IX). Szczegóły na stronie www.swjacek.eu.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, w zakrystii ksiąŜka
„Zapiski ks. Szywalskiego”. W zakrystii i kancelarii są do odebrania deklaracje dotyczące wyboru pielęgniarki środowiskowej.
• Kolekta dzisiejsza oraz z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe
dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W imieniu wolontariatu „Młodzi dla Kamerunu” dziękujemy za udział i wsparcie inicjatywy „Spotkanie z Afryką”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Andrzej Knawa, lat 68, zam. na ul. Lwowskiej
 Jacek Gizowski, lat 47, zam. na ul. Chełmońskiego 11
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Źródło - gazetka

List kleryka z Kamerunu
Moi drodzy Dobrodzieje
7.04.2015
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jestem bardzo szczęśliwy, Ŝe mogę się pochylić nad kartką i napisać Wam kilka słów. Przede
wszystkim pragnę Wam podziękować z głębi mojego serca za to wszystko, co robicie dla mnie. Dziękuję
Bogu, Ŝe dał mi Was na mojej drodze seminaryjnej i modlę się za Was. Jestem juŜ na II roku filozofii.
Dzięki Waszej pomocy duchowej i finansowej mogę studiować. Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi, da
Wam długie Ŝycie w zdrowiu. Modlę się o to.
Obiecuję Wam, Ŝe zrobię wszystko Ŝeby mieć dobre wyniki i z laską BoŜą dojść kiedyś do ołtarza
BoŜego. Z Panem Bogiem, wdzięczny seminarzysta Martin Meyong.

Ramowy program pielgrzymki Bratysława, Budapeszt
• DZIEŃ 1 Piątek 18 września 2015
Zbiórka i wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Bratysławy. Zwiedzanie miasta: Katedra
pw. św. Marcina – najcenniejszy zabytek architektury Słowacji, miejsce koronacji królów; Pałac Arcybiskupi, Kościół i Klasztor Franciszkanów z XIII w., Zamek Królewski, Stary Ratusz, WieŜa i Brama Michalska. Przejdziemy przez Plac Hviezdoslava, gdzie podziwiać będziemy Słowacki Teatr Narodowy.
Następnie zobaczymy Pałac Mirbracha i Grassalkowiczów; panorama miasta ze Wzgórza Zamkowego.
Przejazd do Budapesztu obiadokolację i nocleg.
• DZIEŃ 2 Sobota 19 września 2015
Śniadanie, zwiedzanie „Wodnego Miasta”. Zobaczymy Wzgórze Zamkowe: zwiedzanie dziedzińców zamkowych, malowniczej Baszty Rybackiej oraz Kościoła Koronacyjnego Matyasa pw. NMP. Z Góry Gellerta
podziwiać będziemy panoramę miasta: zakola rzeki, mosty, monumentalne budowle, wzgórza budańskie i
przedmieścia Pesztu. Nawiedzimy równieŜ Skalną Kaplicę, nazywaną grotą Ivana. Wśród ołtarzy bocznych, uwagę zwraca kapliczka poświęcona Dziewicy Maryi, Patronce Węgier. Wystrój skalnej kaplicy
posiada wyraźne konotacje z Polską i dokumentuje wielosetletnią przyjaźń między naszymi narodami.
• DZIEŃ 3 Niedziela 20 września 2015
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta. Zobaczymy: Bazylikę św. Stefana, Operę, Most Łańcuchowy pierwsze połączenie leŜących po przeciwnych stronach Dunaju: Budy i Pesztu, Park Miejski oraz Zamek
Vajdahunyat malowniczo połoŜony wśród drzew nad brzegiem jeziora, Plac Bohaterów - najpiękniejszy
reprezentacyjny plac stolicy z Pomnikiem Millenium, Aleja Andrassiego, Parlament – jeden z największych budynków parlamentarnych na świecie, dominujący nad otoczeniem fasadą ozdobioną 88 postaciami
władców węgierskich, Pałac Akademii Nauk. Czas wolny w pobliŜu ulicy Vaci – słynnego deptaku. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20 www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com
Kancelaria czynna codziennie 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. DyŜur informacyjny w poniedziałki i środy w godz.
1700 – 1800; Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; Caritas – wtorki 1700 – 1800;

