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XXII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (7,1-8.14-15.21-23)
„Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie,
którzy przybyli z Jerozolimy. I zauwaŜyli, Ŝe niektórzy z Jego
uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami.
Faryzeusze bowiem, i w ogóle śydzi, trzymając się tradycji starszych,
nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z
rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi
uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im:
Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próŜno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
Uchyliliście przykazanie BoŜe, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i
rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co
mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieŜe, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i
czyni człowieka nieczystym.”

Z

ebrali się u Niego faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy
zauwaŜyli, Ŝe niektórzy z uczniów jedli chleb nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami, ganili ich
(Mk 7,1nn). O jakŜe prawdziwe jest to wyznanie
Pańskie skierowane do Ojca: „Zakryłeś to przed
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom”
(Mt 11,25). Ludzie z ziemi Genezaret (zob. Mk
6,53-56), którzy zdawali się być mniej uczeni, nie
tylko Ŝe sami przychodzą, lecz jeszcze przyprowadzają swoich chorych, co więcej, niosą ich do Pana,
aby przynajmniej mogli dotknąć rąbka szat Jego;
osiągają przeto natychmiast zapłatę upragnionego
uzdrowienia. A przeciwnie, faryzeusze i uczeni w
Piśmie świętym, którzy powinni byli być nauczycielami ludzi, zbierają się u Pana, ale nie po to, aby
słuchać słów Jego lub teŜ szukać uleczenia, ale dla
wywoływania utarczek słownych i ganią za nie
umyte ręce spełniających czyny, w których nie
moŜna znaleźć śladu brudu czy nieczystości. Oni
zaiste, powinni ganić samych siebie; wprawdzie

mieli ręce umyte wodą, natomiast sumienia ich
były zbrukane zazdrością. „Faryzeusze bowiem i
wszyscy śydzi, trzymając się tradycji przodków nie
jedzą, o ile przedtem nie umyli rąk; i wróciwszy z
rynku nie jedzą, o ile przedtem nie umyli rąk”. Jest
to ludzka tradycja pełna przesądu, aby dopiero co
umywszy się, ciągle się obmywać, aby jeść chleb i
jeść po powrocie z rynku dopiero po obmyciu się.
Ale konieczny jest wykład prawdy: Ŝąda ona, aby
pragnący uczestniczyć w Chlebie Ŝycia, który z
niebios zstąpił, często oczyszczali swoje postępowanie kąpielą jałmuŜny, łez i innych czynów sprawiedliwych i czystym sercem oraz ciałem mogli
uczestniczyć w niebiańskich tajemnicach. Konieczną jest rzeczą, aby zbrudzeni codziennymi
niegodziwościami oczyścili się, a przez często
powtarzane dobre myśli i uczynki zakosztowali
uczty wewnętrznego oczyszczenia.
św. Beda Wielebny (zm. w 735 r.)
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Poniedziałek – 31 sierpnia 2015
Łk 4,16-30
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1700
okazja do spowiedzi dla dzieci i gimnazjalistów
1800 1. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † matkę Jadwigę Małanka w rocznicę śmierci i †† z
rodziny, za † Teodora Zgolińskiego w rocznicę śmierci, za † ElŜbietę Zagoła (od siostry, bratanka i bratanic), za † Marka Gnota, za † Józefę Rzodeczko (w 30. dzień), za † Józefa Gawłowskiego (w 30. dzień), za † Stanisława Oleksego (w 30. dzień, od siostry), za † Dorotę Latocha w 1. rocznicę śmierci i za † męŜa Krystiana w 8. rocznicę śmierci, za † Agnieszkę Mazacz
(w 30. dzień), za † Kazimierza Barter (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32), za † Tadeusza
Zarembę (w 30. dzień), za † Czesława w kolejną rocznicę urodzin, za † Bartłomieja Bucyk
(od sąsiadów z ul. Słowackiego 36), za † Kurta Kreis w 1. rocznicę śmierci, jego † syna Jana,
za † Zdzisława Kucharczyk (od Krzysztofa z rodziną), za † Stefanię Wolny (od sąsiadów z
ulicy Warszawskiej 34), za † Henryka Grabowskiego (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 19), za
† Marię Ćwikłowską (w 30. dzień), za † Wandę Siwak, za † Władysława Wasiuk (od współlokatorów z ul. Katowickiej 11)
2. Do BoŜej Opatrzności i Św. Rodziny w intencji małŜonków Dariusza i Alicji w 25. rocznicę
ślubu, Marii i Leszka w 20. rocznicę ślubu, Barbary i Sławomira w 32. rocznicę ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinach oraz do Anioła stróŜa w intencji wnuków
Wtorek – 1 września 2015 – bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji
Łk 4,31-37
630
Za †† rodziców Józefa i Anielę Dziedziuch, teściów Michała i Marię Pisarczyk, braci, bratową,
siostry z męŜami i †† pokrewieństwo
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für verstorbene Ursel Frost aus Anlaß des 3.
800
Jahrestages nach dem Tod, für verstorbene Eltern beiderseits, sowie alle Verstorbene aus den
Familien Jaskulla und Frost und alle arme Seelen
900
Za †† rodziców z obu stron: Józefa i Jadwigę Krall, Annę i Adolfa Bulenda, siostry Otylię i
Alfredę, brata Huberta i Leona, dziadków i babcie z obu stron oraz wszystkich †† w rodzinie i
dusze w czyśćcu cierpiące
1600
okazja do spowiedzi dla dzieci i gimnazjalistów
1630
Rozpoczęcie roku szkolnego: w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców o
błogosławieństwo w nowym roku szkolnym
1800
Za †† rodziców Magdalenę i Franciszka Mertuszka, Marię i Helenę Mertuszka oraz †† z rodzin
Mertuszka, Warkocz i Kozimenko oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 2 września 2015
Łk 4,38-44
630
Za †† rodziców Marię i Pawła, †† dziadków i pokrewieństwo
700
Z okazji urodzin córki Katarzyny o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, wiarę i
dary Ducha Świętego
1715
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Janinę Pilipczuk w 30. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie (do modlitwy wiernych:
za † syna Marka)
I Czwartek miesiąca – 3 września 2015 – św. Grzegorza Wielkiego, papieŜa i doktora K-ła
Łk 5,1-11
630
Za †† rodziców Gerharda i Katarzynę Niestrój, teściów Marię i Anzelma Kałus, †† Rutę Mizioch i Annę Horczyk
700
O BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Małgorzaty oraz o błogosławieństwo w
rodzinie Pawłowskich
1700
Godzina Święta
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18 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Za † męŜa Antoniego Omachel, †† rodziców, siostry i braci
I Piątek miesiąca – 4 września 2015
Łk 5,33-39
630
Za † mamę Rozalię w dniu imienin, † teścia Janusza oraz †† z rodzin z obu stron
900
Za †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek, †† Joachima Kłosek, Herberta Grzesiczek, Gertrudę
Kijas, †† z rodzin Kłosek i Kijas
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† rodziców Jacka i Rozalię oraz teściów Michała i Marię
I Sobota miesiąca – 5 września 2015
Łk 6,1-5
630
Za † Maksymiliana Buba w 1. rocznicę śmierci
700 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Do Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny Barbary i Bernarda
1100
Ślub: Aleksandra Rzehak – Mateusz Kurkowski
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za † Jadwigę i Józefa Grzelskich i †† z rodzin z obu stron
XXIII Niedziela zwykła – 6 września 2015
Iz 35,4-7; Jk 2,15; Mk 7,31-37
700
Za †† rodziców Albertynę i Alojzego Podeszwa, za †† z rodziny, z pokrewieństwa, brata Herberta, bratanicę Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
W języku łacińskim Za †† rodziców Andrzeja i Marię Lewickich, córkę Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące
Z okazji 35. rocznicy ślubu Kazimiery i Mieczysława z podziękowaniem za dotychczasową
1030
opiekę, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Antoni Borys Dembiński, Magdalena Anna Kachel, Franciszek Mariusz Madejski, Jagoda Beata Cichoń, Oskar Stanisław
Katolik, Marta Joanna Serafin, Borys Gabriel Jakieła, Bartłomiej Chajec
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka, rodziców Albertynę i Józefa, teściów
Marię i Franciszka, siostry Gertrudę i Annę, braci Henryka i Alojzego, szwagrów Piotra,
Ewalda i Pawła, Alfreda i bratową Hildę
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy, rodziców, nauczycieli i wychowawców
•

•
•
•

•
•

Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 900 w sposób szczególny modlimy się o błogosławieństwo w pracy
duszpasterskiej dla ks. Piotra, który kończy pracę wikariuszowską w naszej parafii oraz dla ks.
neoprezbitera Kamila Mieszkowskiego. W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych ks. Kamil będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
Zapraszamy dziś jeszcze na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
Po wakacjach, od wtorku wracamy do normalnego porządku Mszy Świętych. W najbliŜszym czasie
swoje spotkania formacyjne rozpoczną poszczególne grupy i ruchy. Niech będzie to dla nas okazją do
podjęcia na nowo formacji i troski o rozwój Ŝycia duchowego.
We wtorek 1 września zapraszamy wszystkie dzieci, ale równieŜ rodziców, nauczycieli i wychowawców na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego na godz. 1630. Pierwszoklasiści mogą
przynieść przybory szkolne. Dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi przed rozpoczęciem roku szkolnego. Okazja do spowiedzi w poniedziałek o 1700
oraz we wtorek o 1600.
W środę 2 września o 1715 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.
RównieŜ tego dnia po wieczornej Mszy Świętej w domu katechetycznym spotkanie przed pielgrzymką do Bratysławy i Budapesztu. Przypominamy, Ŝe pielgrzymka odbędzie się od 18 do 20
września. Prosimy na spotkaniu o dokonanie pozostałej wpłaty. Całkowity koszt wynosi 540 zł.
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W czwartek o 19 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W celu przygotowania wolontariuszy do pracy w parafiach podczas Światowych Dni MłodzieŜy na
Górze św. Anny odbędzie się od 4 do 6 września 2015 r. spotkanie „Prolog 4”. Na spotkanie zapraszamy młodych, którzy ukończyli co najmniej 2 klasę gimnazjum i chcą zostać wolontariuszami w
swoich parafiach, a takŜe tych, którzy juŜ zostali ustanowieni liderami bądź wolontariuszami. Dziś
ostatni dzień zapisów poprzez stronę botafe.pl. Z powodu Prologu rozpoczęcie roku formacyjnego dla
młodzieŜy będzie w przyszłym tygodniu.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
Od wtorku, 1 września, rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na przyszły rok. Ponownie,
bardzo usilnie prosimy, aby przez pierwsze dwa tygodnie zapisywać tylko i wyłącznie intencje jubileuszowe (tzn. jakieś szczególne rocznice urodzin, srebrne, złote jubileusze małŜeństwa) Osoby, które zazwyczaj zamawiają duŜe ilości Mszy Świętych prosimy o to, aby uwzględniły pragnienia innych osób i
dały takŜe im szansę na zamówienie intencji Mszalnych. Zachęcamy teŜ do przekazywania intencji
Mszalnych na misje lub do znanych nam zgromadzeń zakonnych (np. Benedyktyni w Biskupowie).
W środę 26 sierpnia bp Rudolf Pierskała przewodniczył w bazylice św. Anny Mszy św. wieńczącej
dwudniową Diecezjalną Pielgrzymkę LSO, ustanowił 23 nowych ceremoniarzy, w tym dwóch dla naszej parafii a są nimi: Maciej KręŜel i Bartek Naleśnik. Zapraszamy chłopców od drugiej klasy
szkoły podstawowej do wstąpienia w szeregi LSO. Pierwsze spotkanie dla chętnych którzy chcą zostać ministrantami odbędzie się w sobotę.5 września o godz. 1100 w Domu Katechetycznym. Zbiórka
organizacyjna dla LSO, rozpoczynająca nowy rok formacji w sobotę 5 września po wieczornej Mszy
Św. (ok 1845)
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za ofiary złoŜone na cele remontowe (zebrano kwotę 6400 zł), w imieniu Dziekana
Wydziału Teologicznego dziękujemy za ofiary złoŜone w dniu 15 sierpnia.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Monika Zawisz, lat 62, zam. na ul. Słowackiego 40
 Mieczysław Rychlik, lat 83, zam. na ul. Chełmońskiego 28
 Marian Gajewski, lat 69, zam. na ul. Opawskiej 82a
 Herbert Kubik, lat 85. zam. w Niemczech (poprzednio na Polnej 8)
 Henryk Apostel. lat 57, zam. na ul. Katowickiej 13 (pogrzeb w poniedziałek, 31 sierpnia o 900)
 Kazimierz Gurda, lat 66, zam. na ul. Katowickiej 5a
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 - 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;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

