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Uroczystość św. Anny, matki NMP
głównej patronki diecezji opolskiej
Ewangelia według św. Mateusza (13, 16 – 17)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Szczęśliwe oczy wasze, Ŝe
widzą, i uszy wasze, Ŝe słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu
proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a
nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.”

J

akŜe raduje się serce moje na myśl, Ŝe mogę być
duchowo obecny w Waszym Sanktuarium na
Górze Św. Anny – „Górze Modlitwy” – i razem z
Wami, Wierny Ludu BoŜy Śląska Opolskiego,
czuwać na modlitwie u stóp św. Anny, zwanej
Samotrzecią. Ma to szczególną wymowę zwłaszcza
dziś, kiedy z całym Episkopatem Polski zbieracie
się na tej „Górze Nadziei”, aby uczcić pięćsetną
rocznicę patronowania św. Anny Ludowi tej Ziemi.
Wpatrujcie się w tę figurę św. Anny, która trzymając na swym ręku Chrystusa i Jego Matkę jest symbolem i łączniczką pokoleń, jest patronką wychowania i Ŝycia rodzinnego. I dlatego tak chętnie
przychodzicie Wy, starsi i sterani wiekiem, aby
zawierzyć Jej owoce Waszych trudów i znojnej
pracy, wykonanej z myślą o młodszym pokoleniu.
Przychodzicie Wy, MałŜonkowie i Rodzice, aby
oddać w Jej opiekę Wasze Rodziny i Wasze Dzieci.
Przychodzicie Wy, MęŜczyźni i Młodzieńcy, aby z
całym zaufaniem wypowiedzieć przed Nią swoje
radości i zamierzenia, smutki i niepowodzenia
Ŝyciowe z nadzieją, Ŝe tu znajdziecie nowe bodźce
duchowe na zwycięskie pokonywanie trudności.
Przychodzicie Wy, Młodzi, aby powierzyć Jej
swoje problemy, aby tu w cichej modlitwie łatwiej
odnaleźć drogę Waszego powołania. Przychodzicie
wreszcie Wy, Samotni i Chorzy, aby w Jej ręce
złoŜyć Wasze obawy, cierpienia i bóle. Przychodzi-

cie z wiarą wyraŜoną w słowach psalmu: „Podniosłem oczy ku górze, skąd mi przychodzi zbawienie”. Moi Drodzy Bracia i Siostry, proszę Boga, i
Wy proście, aby św. Anna, Patronka wychowania i
Ŝycia rodzinnego, wyjednała w naszej Ojczyźnie i
na całym świecie wzrost poczucia jedności, odpowiedzialności i solidarności pokoleń we wierze i w
Ŝyciu z wiary. Niech wszystkie następujące po
sobie pokolenia, w róŜnych czasach i w zmieniających się warunkach, wyraŜają w swoim Ŝyciu tę
samą prawdę o miłości Boga do człowieka, o Wcieleniu Syna BoŜego, który przyszedł na świat w
ludzkiej rodzinie, o płynącej stąd godności człowieka, jego wielkości w oczach BoŜych i zadaniach
na miarę jego powołania; zadaniach, które wyraŜają
się przede wszystkim w miłości. Niech Wasze
pielgrzymki i modlitwy na „Górze Nadziei”
wzmocnią w Was tę podstawową cnotę chrześcijańską, pewność odwiecznej i niezmiennej prawdy,
Ŝe Bóg nas kocha, Ŝe jesteśmy Jego ludem wybranym. WyraŜacie to słowami popularnej pieśni:
„Niech się co chce ze mną dzieje, w Tobie, św.
Anno, mam nadzieję...” W Tobie, Córko św. Anny,
Maryjo, Matko Nadziei; w Tobie, Synu BoŜy, Synu
Maryi, Odkupicielu człowieka, Jezusie Chrystusie!
św. Jan Paweł II, Z przemówienia na 500-lecie
Góry św. Anny, 1980 rok
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Poniedziałek – 27 lipca 2015 – św. Joachima, ojca NMP
Mt 13,31-35
630
Za † Joannę w rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata i siostrę
1800
Za †† Annę i Jana Olszyna, rodziców z obu stron oraz córkę Marię Morka
Wtorek – 28 lipca 2015
Mt 13,36-43
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Ernesta Wuttke w 2. rocznicę śmierci
1800 1. Za † Krystynę Wolną w dniu imienin (od koleŜanek)
2. Za † Eryka Chmel (od sąsiadów z ul. Pomnikowej 26)
Środa – 29 lipca 2015 – św. Marty
Łk 10,38-42
630
W intencji ks. Pawła z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od
RóŜ RóŜańcowych)
1800
Do BoŜej Opatrzności z okazji 90. rocznicy urodzin Kazimiery Bębnowicz z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Czwartek – 30 lipca 2015
Mt 13,47-53
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Laury Kiersz z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
Piątek – 31 lipca 2015 – św. Ignacego z Loyoli, kapłana
Mt 13,54-58
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† kuzyna Dionizego Kołodziejczyk, szwagra Władysława Dyląga
oraz ich rodziców i pokrewieństwo
1800
Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Gotfryda w 2. rocznicę śmierci, za † mamę
Michalinę Krechowicz, jej † męŜa Jana oraz †† Mariannę i Franciszka Karboń, za † Zdzisława Kucharczyk (od Ireny z rodziną), za † Aleksandra Mrówka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za † Karola KałuŜa (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2), za †† Eugenię i Franciszka Jabłońskich i †† z rodziny, za † męŜa Konrada w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron
i brata Henryka, za † Ryszarda Kiczka, za †† Jana Stanienda, Beatę i Ericha Brzenczków,
Władysława Zygmunta, GraŜynę Szarabajka i Karola Bielickiego (od sąsiadów z ulicy Szczęśliwej 41), za † Henryka Cibis (w 30. dzień), za † mamę Barbarę Onyszkiewicz w 3. rocznicę
śmierci, za † Urszulę Kalus (od rodziny i współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za †
Małgorzatę Depta (w 30. dzień), za † Stanisława Kozłowskiego (w 30. dzień), do Miłosierdzia
BoŜego za † Annę Marię Malinowską, za † Józefa Nowaka (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy
Waryńskiego 3A-3D), za † Wandę Siwak, za † Jerzego Nowak (od lokatorów z ulicy Polnej 6)
I Sobota miesiąca – 1 sierpnia 2015 – św. Alfonsa Marii Liguoriego, b-pa i doktora Kościoła Mt 14,1-12
630
Za † mamę Annę Siwek, † męŜa Franciszka, †† z rodziny, sąsiadów i znajomych oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
1300
Ślub: Natalia Krupa – Adam Gębski
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za † Helmuta Christ, †† rodziców i dziadków z obu stron oraz zięcia
XVIII Niedziela zwykła – 2 sierpnia 2015
Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35
700
Za †† męŜa Józefa w 1. rocznicę śmierci, brata Henryka oraz rodziców z obu stron
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † siostrę Annę Frykowską, jej męŜów Kazimierza i Józefa, siostrę Eugenię i †† rodziców
1030
Za † ojca Jerzego Pietrzykowskiego w 7. rocznicę śmierci oraz za † mamę Urszulę i za
wszystkich †† z rodziny o dar zbawienia wiecznego
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Julia Anna Sokół, Igor Józef
1200
Kania, Zofia Anna Gonsior, Marta Natalia Konopka, Klara Maria Konopka, Teresa Karolina
Trzop
1700
RóŜaniec za młode pokolenie (modlitwa Rycerstwa Niepokalanej)
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† Jana i Bronisławę Kubów i †† z rodziny
Poniedziałek – 3 sierpnia 2015
Mt 14,13-21
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Za †† Adelę Podolak, brata Andrzeja, ojca Emila Pietwalski, Zofię i Józefa Podolak oraz za ††
z rodziny z obu stron
1800
Za † Genowefę Trautberg w 1. rocznicę śmierci, †† męŜa Henryka, braci Jana i Alojzego Marcinek, rodziców i dziadków z obu stron
Wtorek – 4 sierpnia 2015 – św. Jana Marii Vianneya, kapłana
Mt 14,22-36
630
Za † męŜa Jana Kosowskiego i †† rodziców z obu stron
1800
Z okazji 65. rocznicy urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
Środa – 5 sierpnia 2015
Mt 15,21-28
630
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o wiarę dla dzieci i
wnuków
1800
Za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Ulańską w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców, teścia Marcina i
wszystkich †† z rodziny z obu stron
I Czwartek miesiąca – 6 sierpnia 2015 – Przemienienie Pańskie
Mk 9,2-10
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Ericha i Beatę Brzenczka w rocznicę śmierci, †† rodziców i
rodzeństwo z rodziny Pawlik i Brzenczka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1700
Godzina Święta
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 7 sierpnia 2015
Mt 16,24-28
630
Z okazji 75. rocznicy urodzin Marii o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1700
1800
W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sobota – 8 sierpnia 2015 – św. Dominika, kapłana
Mt 17,14-20
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1400
Ślub: Anna Gronowicz – Paweł Całkowski
1730
Nieszpory Maryjne
W sobotni wieczór: Za † Heinza Kotzur w rocznicę śmierci
1800
XIX Niedziela zwykła – 9 sierpnia 2015
1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51
700
W intencji siostry Barbary z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1030
Za † męŜa Stanisława Mikołajczyka w 3. rocznicę śmierci i †† rodziców
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Bronisławy i Jana z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† rodziców Hildegardę i Jerzego Trompeta oraz siostrę Magdalenę
W tym tygodniu modlimy się: w intencji sprawujących władzę o ducha słuŜby oraz o trzeźwość w narodzie
• Dzisiaj uroczystość św. Anny, głównej patronki naszej diecezji, jutro wspomnienie św. Joachima. Dziś
jeszcze po Mszach o godz. 900, 1030 i 1200 odbędzie się błogosławieństwo pojazdów ku czci św.
Krzysztofa.
• Zapraszamy takŜe na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• Dziś takŜe w Rudach Raciborskich o 1700 koncert organowy.
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Od 730 odwiedziny tych chorych, którzy nie byli
odwiedzeni w minioną sobotę. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
• Od godz. 1600 w sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź. Msza Święta w intencji śywego RóŜańca odbędzie się w sobotę 8 sierpnia.
• W niedzielę, 2 sierpnia spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej o 1700.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
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Od soboty rozpoczynamy miesiąc sierpień. Jest to tradycyjny czas szczególnej troski o trzeźwość
narodu. Zachęcamy i prosimy o abstynencję od alkoholu w tym miesiącu oraz o modlitwę w tej
intencji.
W celach organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenia osób uczestniczących w pielgrzymce pieszej
na Jasną Górę i gotowych podjęcia się posług w diakonii muzycznej oraz porządkowej (kontakt z ks.
Ireneuszem). TakŜe pozostałych pielgrzymów prosimy o wcześniejsze zapisy do grupy niebieskiej.
Nadal jest moŜliwość zapisów na pielgrzymkę do Budapesztu.
Od dzisiaj rozpoczyna się Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus” i ewangelizacja w czasie Przystanku Woodstock. Prosimy o modlitwę w tej intencji.
Do Światowych Dni MłodzieŜy pozostał dokładnie rok. Oznacza to, Ŝe rusza system rejestracji. Jest
to juŜ czas na podjęcie decyzji o uczestnictwie w ŚDM w Krakowie przez młodzieŜ naszych parafii,
tym bardziej, Ŝe wiąŜe się to z zakupem jednego z trzech rodzajów pakietów (plecak, materiały drukowane, przejazdy, nocleg, wyŜywienie...). Warto odpowiednio wcześniej decydować o uczestnictwie
w tym wydarzeniu.
6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 1700 Godzina Święta oraz spowiedź.
7 sierpnia pierwszy piątek miesiąca od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
i okazja do spowiedzi.
W sobotę, 8 sierpnia msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej
zmiana tajemnic oraz RóŜaniec.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za ofiary złoŜone na cele remontowe. W minioną niedzielę zebrano kwotę 5200 zł.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Józefa Rzodeczko, lat 85, zam. na ul. Opawskiej 78
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Pani

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej
Historia Apostolatu
Apostolat Matki BoŜej Pielgrzymującej ma
swój początek w połowie ubiegłego wieku w Brazylii.
W dniu 10 września 1950 roku siostra M. Teresinha Gobbo przekazała Janowi Pozzobon, jeden
z obrazów Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej z
prośbą, by zanosił go do rodzin oraz odmawiał z
nimi róŜaniec. Inicjatywa ta - peregrynacja obrazu
MTA - była wkładem Ruchu Szensztackiego z
Brazylii w trwający w tamtejszym Kościele Rok
Święty.
Pozzobon pielgrzymował z tym obrazem przez
35 lat, odwiedzając rodziny, szkoły, szpitale, więzienia oraz parafie. Droga, którą przebył pieszo z
obrazem MTA wyniosła ponad 140.000 km.
Od roku 1959 rozpowszechniła się oryginalna
forma peregrynacji obrazu Matki BoŜej Trzykroć
Przedziwnej umieszczanego odtąd w małych kaRzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

pliczkach
o
jednakowym
kształcie, które
w swej symbolicznej wymowie nawiązywały do sanktuarium
szensztackiego. W ten
sposób powstał w Ruchu Szensztackim prąd sanktuariów pielgrzymujących.
Ta forma peregrynacji objęła swoim zasięgiem
wiele pojedynczych osób oraz całe rodziny, które
utworzyły stałe kręgi systematycznie nawiedzane
przez obraz Matki BoŜej w sanktuarium pielgrzymującym.

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 – 800; w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.

