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XV Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Marka (6,7-13) 
 

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po 
dwóch. Dał im teŜ władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, 
Ŝeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, 
ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 
dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, 
zostańcie tam, aŜ stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie 
przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z 
nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali teŜ wiele złych 
duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.”  
 

 obchodził okoliczne osiedla nauczając. I wezwał 
Dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch i dał 

im władzę na duchami nieczystymi” (Mk 6,6-7). 
Dobry i łaskawy Pan i nauczyciel nie strzegł dla 
siebie zazdrośnie swej mocy, ale dał ją uczniom i 
tak jak On leczyli wszelką chorobę i wszelką nie-
moc. Lecz istnieje wielka róŜnica pomiędzy posia-
daniem, mocą dawania i przyjmowaniem. On, co-
kolwiek czyni, czyni swoją mocą, oni natomiast, 
gdy działają, wyznają swoją słabość, a zarazem 
moc Pańską, gdy mówią: „W imię Jezusa powstań i 
chodź” (Dz 3,6). I zakazał brać czegokolwiek na 
drogę prócz laski: ani torby, ani chleba, ani pienię-
dzy w trzosie; mieli być obuci w sandały i nie po-
siadać dwóch tunik. Głosiciel Boskiej nauki powi-
nien mieć taką ufność w Bogu, Ŝe choćby nie trosz-
czył się o sprawy Ŝycia teraźniejszego, to jednak 
wiedział z całą pewnością, Ŝe niczego mu nie brak-
nie, aby umysł zaprzątnięty sprawami ziemskimi 
nie zaniedbywał troski o rzeczy wieczne dla in-
nych... Gdy jednak w Ewangelii Mateusza powie-
dział do nich: „Nie posiadajcie złota ani srebra” 
(Mt 10,9n), natychmiast dodał: „Godzien jest bo-
wiem robotnik swego pokarmu”. I przez to właśnie, 
w sposób wystarczający pokazał, dlaczego nie 

chciał, aby te rzeczy posiadali, lub aby je ze sobą 
nieśli. Nie dlatego, by one nie były konieczne dla 
podtrzymania Ŝycia, ale by tym, którzy mają głosić 
Ewangelię pokazać, Ŝe to im się od nich naleŜy. 
Jest teŜ rzeczą jasną, Ŝe nakazując to stwierdził, iŜ 
nauczyciele Ewangelii bynajmniej nie mają Ŝyć 
tylko z tego, co im dają ci, którym głoszą Ewange-
lię, bo przeciwko temu przykazaniu występował 
Apostoł Narodów, który zdobywał pokarm pracą 
rąk swoich, aby kogokolwiek nie obciąŜać (Dz 20, 
33-34; 2 Tes 3,8-9). Ale Pan dał im tę moc, aby 
wiedzieli, Ŝe to im się naleŜy. Jeśli jest cokolwiek 
nakazane od Pana, a postępuje się inaczej, jest to 
grzech nieposłuszeństwa; jeŜeli natomiast daje się 
moŜność, Ŝe ktoś tego nie czyni, to ustępuje ze 
swojego prawa. Gdy więc Pan nakazał to, o czym 
mówi Apostoł, a mianowicie, Ŝe ci, którzy głoszą 
Ewangelię, mają Ŝyć z Ewangelii, to jakby mówił 
Apostołom, aby spokojnie niczego nie posiadali, 
ani nie nieśli ze sobą tego, co jest do Ŝycia ko-
nieczne – ani rzeczy wielkich, ani rzeczy małych – 
„prócz laski”, pokazując, Ŝe tym, którzy głoszą 
Ewangelię, wszystko naleŜy się od wiernych, o ile 
nie Ŝądają rzeczy zbędnych... 

św. Beda Wielebny (zm. w 735 r.) 
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Poniedziałek – 13 lipca 2015 – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta Mt 10,34-11,1 
   630   Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Jerzego z okazji 60. 

rocznicy urodzin z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie, a takŜe o BoŜą opiekę i dary 
Ducha Świętego dla wnuczek Oliwii i Natalii 

 1800   Z okazji 55. rocznicy urodzin Czesławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 

Wtorek – 14 lipca 2015         Mt 11,20-24 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas 
 1800   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomo-

cy w intencji Krystyny i Gerarda Warkocz oraz dzieci i wnuków z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata 

Środa – 15 lipca 2015 – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła  Mt 11,25-27 
   630   Za † męŜa i ojca Mariana Głomb, †† rodziców i teściów, braci Józefa i Jana oraz bratową Annę 
 1400   Ślub: Pudełko Agata – Kusa Krzysztof 
 1800   Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † ks. Proboszcza Alojzego Jurczyka w 10. rocznicę 

śmierci (od RóŜ RóŜańcowych), za †† ojca Tadeusza i wnuczkę Karolinę w 30. rocznicę ich 
śmierci, matkę Józefę, brata Józefa, babcię Emilię i †† z rodziny, za †† rodziców Jana i Marię 
Bigus, krewnych z rodziny Bigus, †† rodziców DoleŜych oraz krewnych z rodziny Komorow-
skich, za † męŜa Adolfa Sekuła w dniu jego urodzin, za † Aleksandra Mrówka  (od sąsiadów z 
ulicy Katowickiej 15), za † Agnes Gawęcką (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za † 
Aurelię Chęć (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za †† Ewę Grygiel oraz Marię Ko-
walską, za † Zofię Michalczyk (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2c), za † Alfredę Pawełek (w 30. 
dzień), za † brata Engelberta Rudek (w 30. dzień), za † Jana Stanienda (w 30. dzień), za † Ry-
szarda Kiczka (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Słowackiego 36), za † Agatę Gawlik  (od pra-
cowników Przedszkola nr 23 w Raciborzu), za † Jacka Gizowskiego (w 30. dzień), za † mamę 
Wandę Karaczyn i za †† z rodziny z obu stron, za † Urszulę Kalus (od współlokatorów z ul 
Katowickiej 17 i 17A), za † Jana śurek, za † męŜa Stanisława Grochowskiego w rocznicę 
śmierci, za † Iwonę Zebut, za † Jana Zbozień 

Czwartek – 16 lipca 2015 – NMP z Góry Karmel     Mt 11,28-30 
   630   Za † tatę Joachima Cymerman w 1. rocznicę śmierci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800   W intencji rodziny Starzyńskich i Niestrój oraz za †† z pokrewieństwa 
Piątek – 17 lipca 2015         Mt 12,1-8 
   630   W intencji Władysławy i Kazimierza z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1800   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Gerarda 

i Doroty Świerkot, z prośbą o dalszą opiekę i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
Sobota – 18 lipca 2015         Mt 12,14-21 
   630   Za † Józefa Cwik, †† rodziców i dziadków 
 1300   Ślub: Mateusz Jaśkowiak – Sabina Jaśkowiak zd. Henrykowska 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: W 60. rocznicę urodzin Katarzyny z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosła-

wieństwo w rodzinie 
XVI Niedziela zwykła – 19 lipca 2015     Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 
   700   W intencji syna Rafała z okazji 25. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Dziękczynna w intencji Marii i Mariusza w 30. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji Alicji i Tomasza oraz Anny i Mariusza z okazji 15. rocznicy ślubu oraz urodzin 

wnuczek Karoliny, Natalii i Julii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe bło-
gosławieństwo, zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla wnuczek 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 
 1200 1. Za †† siostrę Krystynę oraz męŜa i syna 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 40. 

rocznicy ślubu Aliny i Jerzego 
 1545   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za †† ElŜbietę Koczy w 7. rocznicę śmierci oraz brata Rudolfa i rodziców z obu stron 
Poniedziałek – 20 lipca 2015 – bł. Czesława, kapłana, patrona diecezji  Mt 12,38-42 
   630   Za córkę Annę o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w pracy i w domu oraz za kapłanów 
 1800   Za † mamę i babcię Jadwigę i †† z rodziny 
Wtorek – 21 lipca 2015         Mt 12,46-50 
   630   Za † Marię Lechowską w rocznicę urodzin 
 1800   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Zofii i Romana w 40. rocznicę ślubu, z proś-

bą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
Środa – 22 lipca 2015 – św. Marii Magdaleny     J 20, 1.11-18 
   630   Za †† męŜa Stefana, teściów, szwagierkę Julię i †† z rodziny 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jerzego w 11. rocznicę śmierci o radość Ŝycia wiecznego 
Czwartek – 23 lipca 2015 – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy  J 15,1-8 
   630   Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa w intencji wnuczki Karoliny z okazji 19. rocznicy 

urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego dla niej i jej ro-
dziców 

 1800   W intencji ks. Ireneusza z okazji urodzin o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpa-
sterskiej (od Rycerstwa Niepokalanej) 

Piątek – 24 lipca 2015 – św. Kingi, dziewicy     Mt 13,18-23 
   630   Za † męŜa Pawła Czecha w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron: Czech i Zubel 
 1800   Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
Sobota – 25 lipca 2015 – św. Jakuba, Apostoła     Mt 20,20-28 
   630   Za † Gertrudę Skroch 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Nikodema i Annę Bobryk, te-

ściów Eryka i Agnieszkę Grabowskich, syna Andrzeja Grabowskiego, pokrewieństwo z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

Niedziela – 26 lipca 2015 – św. Anny, matki NMP, głównej patronki diecezji 
2 Sm 7,1-5.8-11.16; Hbr 11,1-2.8-13; Mt 13,16-17 

   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W 45. rocznicę ślubu Małgorzaty i Antoniego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   W intencji rocznych dzieci: Selena Potoczna, Laura Macyszyn 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w 40. rocznicę ślubu Lidii i Stefana z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † ojca Józefa Szurek w 10. rocznicę śmierci, †† mamę Bronisławę, brata Romana, dziad-

ków z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w pracy rolników 

 

Święty Młodzieży 
20-25 lipca 2015 
www.swietomlodziezy.com 
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• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• Przypominamy o wakacyjnym porządku naboŜeństw. W tygodniu Msza Święta poranna o 630, kance-

laria rano do godz. 800, po południu bez zmian. 
• W czwartek o 1730 Modlitwa RóŜańcowa, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia 

Maryja.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• W sobotę 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji w niedzie-

lę po Mszach Świętych o 900, 1030 oraz 1200 odbędzie się poświęcenie pojazdów. 
• W niedzielę, 26 lipca przypada uroczystość św. Anny. Planujemy wyjazd na G. św. Anny. Zapisy w 

zakrystii lub kancelarii. 
• Święto MłodzieŜy na G. św. Anny odbędzie się 20-25 lipca. Zapisy przez stronę 

www.swietomlodziezy.com 
• W dniach od 18 do 20 września (piątek-niedziela) nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Braty-

sławy i Budapesztu. Szczegółowy plan w gablocie, zapisy wraz z zaliczką 200 zł. w kancelarii. Pro-
simy o zapisy najpóźniej do połowy lipca. 

• Diecezjalne Biuro św. Jacka przygotowało wakacyjne oferty pielgrzymek 
• Zachęcamy równieŜ do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w terminie 17-22 sierp-

nia. Istnieje juŜ moŜliwość zapisów w kancelarii. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło” (gazetka na dwa tygodnie), Gość Nie-

dzielny, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” 
z duŜym i małym drukiem. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień dodatkowa zbiórka na 
cele remontowe. Przy okazji informujemy, Ŝe wymiana drzwi nastąpi pod koniec lipca. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Zbigniew Becker, lat 65, zam. na ul. Waryńskiego 20d  
� Jerzy Nowak, lat 83, zam. na ul. Polnej 6  
� Stefania Wolna, lat 68, zam. na ul. Warszawskiej 34  

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 

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 – 800;  
     w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów.  
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
 

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


