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XIX Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Jana (6, 41 – 51)
„śydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego Ŝe powiedział: Jam
jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: CzyŜ to nie jest Jezus,
syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? JakŜeŜ moŜe On teraz
mówić: Z nieba zstąpiłem. Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie
szemrajcie między sobą! Nikt nie moŜe przyjść do Mnie, jeŜeli go nie
pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami
Boga. KaŜdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział
Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie
wierzy, ma Ŝycie wieczne. Jam jest chleb Ŝycia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest
chleb, który z nieba zstępuje: kto go spoŜywa, nie umrze. Ja jestem chlebem Ŝywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za Ŝycie świata.”

Z

aprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto wierzy we Mnie, ma Ŝycie wieczne”. Jezus chciał
się odsłonić, kim jest, mógł bowiem krótko powiedzieć: ma Mnie ten, kto we Mnie wierzy. Sam
Bowiem Chrystus jest prawdziwym Bogiem i Ŝyciem wiecznym. Kto więc – mówi – wierzy we
Mnie, idzie do Mnie, posiada Mnie. Co znaczy
„posiadać Mnie”? Mieć Ŝycie wieczne. śycie
wieczne śmierć przyjęło, Ŝycie wieczne zechciało
umrzeć; przyjmując śmierć od ciebie, a nie od siebie, otrzymało ją od ciebie, gdy umarło za ciebie.
Od ludzi bowiem przyjęło ciało, ale nie na sposób
ludzki. Mając Ojca w niebie, matkę wybrało na
ziemi; tam się urodziło bez matki, tu się urodziło
bez ojca. śycie więc śmierć przyjęło i Ŝycie śmierć
zabiło, albowiem mówi: „Kto wierzy we Mnie, ma
Ŝycie wieczne”; nie to, które jest widzialne, lecz
które jest ukryte. śycie wieczne, „Słowo na początku było u Boga i Bogiem było Słowo; a Ŝycie
było światłością ludzi” (J 1, 1.4). Samo będąc Ŝyciem wiecznym dało Ŝycie wieczne takŜe i przyjętemu ciału. Chrystus przybył umrzeć, ale po trzech
dniach zmartwychwstał. Między przyjmującym
Słowo a zmartwychwstałym ciałem śmierć została
zniszczona. „Jam jest chleb Ŝywy, który z nieba

zstąpił”. Dlatego Ŝywy, poniewaŜ z nieba zstąpiłem. Z nieba i manna zstąpiła, lecz manna była
cieniem, a tu jest prawda. „Jeśliby kto poŜywał tego
chleba, Ŝyć będzie na wieki, ale chlebem, który Ja
dam, jest Ciało moje na Ŝycie świata”. Czy ciało
zdoła kiedy to pojąć, Ŝe chleb nazwał Ciałem?
Nazwane jest Ciałem, czego ciało nie pojmuje, i
dlatego tym więcej ciało nie pojmuje, Ŝe Ciałem
jest nazwane. To ich przeraziło, o tym wiele mówili
między sobą i osądzili, iŜ stać się to nie moŜe.
„Ciało moje – mówi – jest na Ŝycie świata”. Znają
wierni ciało Chrystusa, jeśli nie zaniedbują być
Chrystusa Ciałem (Kościołem). Niech staną się
Ciałem Chrystusa, jeśli chcą Ŝyć duchem Chrystusa. Duchem Chrystusa Ŝyje tylko Ciało Chrystusa.
Zrozumcie, moi bracia, co powiedziałem. Jesteś
człowiekiem, masz ducha i masz ciało... Co sprawia, Ŝe Ŝyjesz: czy duch twój Ŝyje dzięki twemu
ciału, czy twoje ciało dzięki twemu duchowi?...
Oczywiście, Ŝe ciało moje Ŝyje dzięki duchowi.
CzyŜ więc i ty chcesz Ŝyć duchem Chrystusa? Bądź
w Ciele Chrystusa!... Nie moŜe Ŝyć Ciało Chrystusa, jak tylko w duchu Chrystusa.
św. Augustyn (zm. w 430 r.)
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Poniedziałek – 10 sierpnia 2015 – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
J 12,24-26
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Szczerbę w 10. rocznicę śmierci
1800
Za †† dziadków Józefę i Jana Tarnawskich oraz †† dziadków Pelagię i Józefa Paszkowskich
Wtorek – 11 sierpnia 2015 – św. Klary, dziewicy
Mt 18,1-5.10.12-14
630
Za † męŜa Zbigniewa Buniak w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców Janinę i Karola Bruch, brata
Bronisława, bratową Janinę, teściów Michalinę i Piotra Buniak, szwagrów i dusze w czyśćcu
cierpiące
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w
1800
intencji Kacpra i Mai Lubaszka z okazji urodzin
Środa – 12 sierpnia 2015
Mt 18,15-20
630
Za †† Annę Hruby i brata Józefa, rodziców Katarzynę i Augustyna, dziadków z obu stron oraz
Marię Rostek
Za †† rodziców Ludwika i Alojzję Śliwka, ElŜbietę, Antoninę, braci Tadeusza, Eugeniusza i
1800
jego Ŝonę oraz męŜa Wilhelma Głąbik
Czwartek – 13 sierpnia 2015
Mt 18,21-19,1
630
Za † córkę Annę Bubińską w 2. rocznicę śmierci, z okazji imienin
1800
Za † Ludwikę Nowodworską i za †† z rodziny
Piątek – 14 sierpnia 2015 – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika
Mt 19,3-12
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Bernarda, †† rodziców Józefa i Eugenię, teścia Józefa,
szwagrów Józefa, Czesława, Ryszarda oraz Jolantę
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny i Rafała w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz do Anioła StróŜa o
opiekę dla syna Dawida
Sobota – 15 sierpnia 2015 – Wniebowzięcie NMP
Ap 11,19;12,1.3-6.10; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
700
Za †† męŜa Antoniego Krawczyk w 5. rocznicę śmierci oraz †† rodziców i rodzeństwo z obu
stron
Dziękczynna w intencji Ireny i Antoniego Król z okazji 50. rocznicy ślubu o BoŜe błogosła900
wieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1030
Z okazji 18. rocznicy urodzin syna Dawida o światło Ducha Świętego, BoŜe błogosławieństwo
i opiekę Matki BoŜej
1200
W intencji Magdaleny i Krzysztofa w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1330
Ślub: Dawid Wysocki – Sabina Karosek
Nieszpory Maryjne
1730
1800
W sobotni wieczór: Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Adelajdę Moskwa w 6. rocznicę
śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Kalus w 1. rocznicę śmierci, † ojca Alzelma Kalus
i †† dziadków z obu stron, do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Sergiusza Owerczuk, teściów Marię i Józefa Kwiatkowskich, Marię Sawicką i dusze w czyśćcu cierpiące, za
† Aleksandra Mrówka (od lokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Ŝonę Bronisławę Libowską
w 6. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za † Aurelię Chęć (od współlokatorów z
ulicy Katowickiej 9), za † Agnes Gawęcką (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za ††
dziadków Henryka i Hildegardę Norek oraz rodziców Jadwigę i Emila Mecner, za † męŜa i
ojca Mariana Koniecznego w 3. rocznicę śmierci, †† dziadków Klarę i Pawła Konieczny oraz
za †† z rodzin Szabliński i Leśniak, za † Urszulę Kalus (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † ojca Leszka Mordarskiego w 1. rocznice śmierci i wszystkich †† z rodziny,
za † Józefa Nowak (w 30. dzień), za † Stefanię Wolny (w 30. dzień), za † Jerzego Nowak (w
30. dzień), za † Henryka Grabowskiego (od matki i Ŝony z dziećmi), do Miłosierdzia BoŜego za
†† rodziców Zofię i Augustyna Karch, teściów Gertrudę i Pawła, męŜa Romana Zdrzałek, za
† Janinę Kaczmarczyk w 20. rocznicę śmierci, za † Eryka Chmel (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 26), za † Józefa Gawłowskiego (od sąsiadów z ul. Pomnikowej 14)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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XX Niedziela zwykła – 16 sierpnia 2015
Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Leonardy i Kazimierza Ozór z okazji 35. rocznicy ślubu z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie i opiekę
Matki Najświętszej
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Karola z okazji 88. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1030
Z okazji 75. rocznicy urodzin Rainharda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny oraz za Danutę i Tomasza w 1. rocznicę ślubu
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji Gerarda w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1545
1730
Nieszpory niedzielne
W intencji Lucyny i Stanisława z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
1800
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Poniedziałek – 17 sierpnia 2015 – św. Jacka, kapł., gł. patrona metropolii górnośląskiej
Mk 1,14-20
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Mariana Janczy oraz †† z rodziny
900
W kościele na Ostrogu Msza Święta na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
Za † matkę Jadwigę Okulowską w rocznicę śmierci
1800
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Wtorek – 18 sierpnia 2015
Mt 19,23-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Joachima Duda w 4. rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu
cierpiące
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
W intencji Pauliny, Dawida i Mateusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
1800
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Środa – 19 sierpnia 2015
Mt 20,1-16
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława Helda w 1. rocznicę śmierci
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława Poznańskiego w 10. rocznicę śmierci, †† te1800
ściów Tomasza i Annę, rodziców Katarzynę i Tadeusza, szwagra Huberta Cyranek oraz za †† z
rodziny Poznańskich i Kukuczków
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Czwartek – 20 sierpnia 2015 – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Mt 22,1-14
630
Za † mamę Marię śebrowską w 11. rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Duchowe pielgrzymowanie – RóŜaniec (Rodzina Radia Maryja)
1800
Za † Jana Dapa i †† rodziców z obu stron
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Piątek – 21 sierpnia 2015 – św. Piusa X, papieŜa
Mt 22,34-40
630
Za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Kurchan, Wycisk i
Pacharzyna
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Za † męŜa i ojca Edwina w 12. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Adama i Leokadię i †† z
rodziny Groszkiewicz
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Sobota – 22 sierpnia 2015 – NMP Królowej
Łk 1,26-38
630
Za † męŜa Klausa, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
1100
Msza Święta na Jasnej Górze na zakończenie pielgrzymki
1200
Ślub: Andrzej Zieliński – Jolanta Kolarczyk
1730
Nieszpory Maryjne
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18
W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności z okazji 5. rocznicy ślubu Katarzyny i Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dar potomstwa
XXI Niedziela zwykła – 23 sierpnia 2015
Joz 24,1-2.15-18; Ef 5,21-32; J 6,54.60-69
700
W intencji Parafian
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† dziadków Salomeę i Jana Czernieckich w 20. rocznicę śmierci oraz za †† dziadków
Janinę i Wojciecha Kobylnik, z prośbą o Miłosierdzie BoŜe dla nich i radość wieczną
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Alicji z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1200
Dziękczynna w intencji Doroty i Bogdana z okazji 30. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie (do modlitwy wiernych: w intencji rocznego dziecka Ignacy Podhajski)
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej
1400
W kościele Matki BoŜej: Msza Święta w intencji Parafian
1800
Za † Ŝonę i mamę Stefanię Bartoszewską w 2. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o trzeźwość w narodzie oraz w intencji pielgrzymów zmierzających na
Jasną Górę oraz duchowych pielgrzymów
00

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

W miesiącu sierpniu zachęcamy do troski o trzeźwość w narodzie poprzez modlitwę w tej intencji, a takŜe do ofiarowania abstynencji od alkoholu.
W piątek przypada wspomnienie św. O. Maksymiliana Kolbe.
W sobotę, 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze Święte jak w kaŜdą niedzielę.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, o 1545 RóŜaniec Fatimski.
15 i 16 sierpnia w Kamieniu Śląskim obchody ku czci św. Jacka.
W niedzielę 16 sierpnia o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim; o 1545 RóŜaniec Fatimski.
W poniedziałek, 17 sierpnia uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii.
W poniedziałek 17 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Msza Święta w kościele na
Ostrogu o godz. 900. Osoby, które nie mogą wyruszyć na pielgrzymkowy szlak zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. Zachęcamy by odebrać z zakrystii drukowane materiały, które będą pomocą w towarzyszeniu pielgrzymom. W ramach duchowego pielgrzymowania zapraszamy od poniedziałku do piątku na róŜaniec o godz. 1730, na wieczorną Mszę Świętą z kazaniem oraz na Apel Jasnogórski o 2100.
W czasie pielgrzymki czynny będzie telefon nr 664 604 524, na który moŜna przekazywać SMS
intencje do modlitwy w grupach (przed intencją prosimy o podanie koloru grupy (N-niebieska; Cczerwona; F-fioletowa; Z-Ŝółta) i intencji. Przykładowy SMS do grupy z naszej parafii (niebieskiej):
„N Za ++ rodziców....”
W czwartek 20 sierpnia róŜaniec Rodziny Radia Maryja.
W niedzielę 23 sierpnia przypada nasza parafialna pielgrzymka do kościoła Matki BoŜej. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 1400; w sanktuarium Matki BoŜej Raciborskiej Msza Święta w intencji parafian i naboŜeństwo. Nie będzie juŜ nieszporów w kościele.
W dniach od 4-6 września 2015 roku w WyŜszym Seminarium Duchownym w Opolu odbędą się rekolekcje dla rodziców kapłanów. Rozpoczęcie w piątek o godz. 1700, zaś zakończenie niedzielnym
obiadem. Rekolekcje poprowadzi ks. Józef Kusche z diecezji gliwickiej. Zainteresowanych prosimy o
kontakt lub zgłoszenia w Seminarium.

Zadzwoń do pielgrzymki...

664 604 524
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.
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

