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XXIV Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Marka (8,27-35) 
 
„Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą 
Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uwaŜają Mnie 
ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo 
mnie uwaŜacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy 
surowo im przykazał, Ŝeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich 
pouczać, Ŝe Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, Ŝe będzie odrzucony 
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; Ŝe będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwsta-
nie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obró-
cił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, 
co BoŜe, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli 
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje! Bo 
kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci swe Ŝycie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.” 
 

eśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze same-
go siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie 

naśladuje”. „Jeśli kto chce” – czy to kobieta, czy 
męŜczyzna, czy panujący, czy poddany, niechaj 
idzie tą drogą. Zdaje się, jakoby jedną rzecz powie-
dział, ale jest ich trzy, o których mówi: o zaparciu 
się siebie, o wzięciu swego krzyŜa i o naśladowaniu 
Go. Dwie są ze sobą złączone, jedna sama dla sie-
bie jest wyraŜona. Ale zastanówmy się najpierw, co 
to znaczy zaprzeć się samego siebie. Poznajmy 
wprzód, co to znaczy zaprzeć się drugiego, a wtedy 
będziemy wiedzieli, co znaczy zaprzeć się samego 
siebie. CóŜ więc znaczy zaprzeć się drugiego 
(człowieka)? Kto się drugiego zapiera, jak na przy-
kład brata albo sługi, albo kogokolwiek bądź inne-
go, ten chociaŜby widział, jak go rózgami sieką, jak 
go do więzienia wloką, jak na śmierć prowadzą, nie 
broni go, nie wspiera, nie boleje, nie doznaje Ŝad-
nego uczucia czy wraŜenia, gdyŜ stał się on dla 
niego obcy. (Chrystus) chce więc, abyśmy tak samo 
na nasze ciało nie zwaŜali, i chociaŜby je chłostali, 
chociaŜby je ścigali, chociaŜby je piekli lub cokol-
wiek innego czynili, byśmy go nie Ŝałowali... „I 
weźmie krzyŜ swój”. To jest następstwem tamtego. 

Nie sądź bowiem, Ŝe do (przykrych) słów, do znie-
wag, do obelg nie trzeba zaprzeć się samego siebie, 
bo trzeba się zaprzeć aŜ do śmierci i to do śmierci 
sromotnej. Dlatego nie powiedział: niech siebie 
zaprze aŜ do śmierci, ale „niech weźmie swój 
krzyŜ”, wskazując na śmierć haniebną: i to nie raz, 
nie dwa, ale przez całe Ŝycie trzeba to czynić. 
Ustawicznie – powiada – noś tę śmierć ze sobą, 
kaŜdego dnia bądź gotów na śmierć. Wielu bowiem 
pogardziło pieniędzmi, zbytkiem i sławą, ale nie 
pogardzili śmiercią, lecz bali się niebezpieczeństw. 
Ja – powiada – chcę, aby mój wojownik walczył aŜ 
do krwi, aby razy zadawane trwały aŜ do śmierci, 
aby – chociaŜby śmierć ponieść wypadło, śmierć 
sromotną, śmierć przeklętą, i to na podstawie nie-
godziwego podejrzenia – wszystko męŜnie znosił, a 
nawet się tym chlubił. Niech naśladuje Mnie... 
Abyś czyniąc to i cierpiąc, Jego naśladował, abyś 
dla Niego wszystko znosił, abyś takŜe inne cnoty 
posiadał... Nie tylko okazywać męstwo w prześla-
dowaniach, ale takŜe wstrzemięźliwość, łagodność 
i wszelkie inne cnoty. 
 

św. Jan Chryzostom (zm. w 407 r.) 

J 
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Poniedziałek – 14 września 2015 – PodwyŜszenie KrzyŜa Świętego   J 3,13-17 
   630   Za †† rodziców Reginę i Michała, braci i †† z rodziny 
   700   Za † Władysława Ligęzę w rocznicę urodzin oraz za †† rodziców i teściów 
 1800 1. Do Opatrzności BoŜej w intencji Dariusza z okazji 50. rocznicy urodzin i 46. rocznicy urodzin 

Waldemara z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜą opiekę na dalsze 
lata Ŝycia i błogosławieństwo dla całej rodziny 

   2. Za † Franciszka Skroch 
Wtorek – 15 września 2015 – NMP Bolesnej     J 19,25-27 
   630   Za † Irenę Kampka, za †† rodziców Szklarz, Łucję i Gertrudę Kampka i †† pokrewieństwo z 

obu stron 
   800   W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie 
   900   Za †† rodziców Klarę i Antoniego, Gertrudę i Józefa, męŜa Manfreda i wszystkich †† z rodziny 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Cecylii i Gerarda z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Grzegorza Kubala (od babci i wujka Jerzyka z rodzi-

ną), za †† rodziców Franciszka i Annę Siwek, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, za † 
Andrzeja Wieczorka (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Henryka Hulbój  
w 5. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny Adamiak, za † Aurelię Chęć (od współlokato-
rów z ulicy Katowickiej 9), za † Agnes Gawęcką (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za 
† Ŝonę Alicj ę Szykuła, †† rodziców z obu stron oraz brata Jana, za †† rodziców Gertrudę i Je-
rzego Raczek, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Stanisława Oleksego (od 
brata Henryka z rodziną), za † Alojzego Chrubasik (od lokatorów z ulicy Chełmońskiego 20), 
za † Teresę Wolną (w 30. dzień) oraz za † ojca Gwidona Wolnego, za † ojca Stanisława Ciu-
raszkiewicz, † mamę Janinę i brata Tadeusza, za † Bartłomieja Bucyk (od sąsiadów z ulicy 
Słowackiego 36), za † Józefa Madej (od personelu oddziału intensywnej terapii), za † Józefa 
Nitoń (w 30. dzień), za † Julię Bachryj , Jana Bachryj i †† z rodziny, za † Józefa Grabowskie-
go (w 30. dzień), za † Władysława Wasiuk (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 11), za † 
Leszka Tomczaka (od sąsiadów z ulicy Chełmońskiego 9/7), za † córkę Irenę Wanik , za †† 
Paulinę Szurgacz, Johannę Heider, †† z rodziny i dusze w czyśćcu, za † Kazimierza Gurda 
(od lokatorów z ulicy Katowickiej 5 i 5a), za † Marię Bęską w 3. rocznicę śmierci 

Środa – 16 września 2015 – św. męczenników Korneliusza, papieŜa i Cypriana, biskupa      Łk 7,31-35 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Julię Simek, jej †† rodziców i krewnych 
   700   Za †† rodziców Henryka i Anielę, teścia Tadeusza, brata Michała, szwagierkę Marię, szwa-

grów Józefa, Piotra i Eugeniusza i wszystkich †† krewnych z obu stron 
 1800 1. Za †† Barbarę Pytlik w 1. rocznicę śmierci, Józefa Pytlik w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców 

z obu stron, Ireneusza Sołtys w 5. rocznicę śmierci, †† jego rodziców oraz ciotkę Edeltraudę 
Mydla 

   2. Za † męŜa Adama Chudzińskiego w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące 

Czwartek – 17 września 2015        Łk 7,36-50 
   630   Za † matkę Bronisławę Łahoda 
   700   Za † męŜa i ojca Józefa Kolowca w rocznicę śmierci, †† teściów Marię i Antoniego oraz ro-

dzeństwo Annę, Marię, Józefę, Jana i siostrzenicę Dorotę 
 1630   Szkolna: Do BoŜej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski dla rodziny Eugenii i Józefa oraz za 

†† rodziców Annę, Helenę, Bronisława, Alfreda i Czesława 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Maksymiliana Fajngolda, mamę Olgę, pokrewieństwo z 

obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† syna Jana, męŜa Stanisława Charęza, rodziców z obu stron i brata Władysława 
Piątek – 18 września 2015 – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski Łk 2,41-52 
   600   Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki o BoŜe błogosławieństwo w intencji wszystkich piel-

grzymów i parafian 
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   630   Za † Marię Stepak w 1. rocznicę śmierci oraz za †† ojca Kazimierza, siostrę Krystynę, Marię i 

Józefa Lamla 
   900   W rocznicę śmierci † Marii Lechowskiej 
 1800 1. Za †† matkę Franciszkę Czekała, ojca Emanuela, trzech braci, trzy bratowe, czterech szwa-

grów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † męŜa Tadeusza Szembel w rocznicę urodzin 
 1930   Dekanalne spotkanie dla MłodzieŜy we wspomnienie św. Stanisława Kostki - Wieczór Uwiel-

bienia  
Sobota – 19 września 2015        Łk 8,1-3 
   630   Za †† z rodzin Trusielewicz, Nakraszewicz i Raniszewskich 
   700   Za † matkę Hildegardę w 10. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
 1300   Ślub: Sebastian Duda – Dorota Bezkorowajna 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Z okazji 25. rocznicy urodzin syna Krzysztofa Kluger z prośbą o zdro-

wie i dary Ducha Świętego na dalsze lata Ŝycia 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Cyryla Fluder w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 

stron, zięcia Zbigniewa Oszek i dusze w czyśćcu cierpiące 
XXV Niedziela zwykła – 20 września 2015  Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37 

PODZIĘKOWANIE ZA PLONY  
   700   Za † męŜa Jana Potaczek w 2. rocznicę śmierci 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Sylwii i Ryszarda z okazji 35. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1030 1. śniwne – Dziękczynna w intencji Ŝyjących rolników i działkowiczów oraz ich rodzin o BoŜe 

błogosławieństwo, a takŜe za †† rolników i działkowiczów (Msza ofiarowana od działkowi-
czów z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Powstańców Śląskich) 

   2. W intencji Lidii i Daniela Rachańskich w 40. rocznicę ślubu, w intencji dzieci i ich rodzin o 
zdrowie i BoŜą opiekę na dalsze lata Ŝycia 

 1200   Z okazji 40. rocznicy ślubu ElŜbiety i Ryszarda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny 

 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do BoŜej Opatrzności z okazji 65. rocznicy urodzin Michała z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: o sprzyjającą pogodę i błogosławieństwo w pracy rolników i działkowi-
czów 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• Ponadto dziś odbędą się następujące spotkania: 

    - o 1600 spotkanie popielgrzymkowe grupy niebieskiej; 
    - o 1630 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych (w kaplicy pod kościołem).  
      Jeśli dzisiejsza pora nie jest odpowiednia, to analogiczne spotkanie odbędzie  
      się we wtorek po Mszy wieczornej. 
    - o 1900 spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania gimnazjalistów  
      i ich rodziców. Przypominamy, Ŝe przygotowanie trwa 3 lata i rozpoczyna się  
      od klasy pierwszej. Prosimy o obecność zarówno gimnazjalistów i rodziców. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W czwartek o 1730 RóŜaniec Rodziny Radia Maryja. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ z okazji wspomnienia patrona młodzieŜy, św. Stanisława Kostki  zapraszamy na spo-

tkanie i Wieczór Uwielbienia w piątek o godz. 1930. Na Wieczór Uwielbienia zapraszamy takŜe 
wszystkich Parafian. 
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• W piątek o 545 spotkanie i rozpoczęcie pielgrzymki do Budapesztu. O 600 dodatkowa Msza Święta na 

rozpoczęcie pielgrzymki. 
• RównieŜ w piątek w Miedonii o 1700 spotkanie Apostolatu Matki Bozej Pielgrzymujcej. 
• W przyszłą niedzielę na Mszy o 1030 będziemy dziękować za plony ziemi, pracę rolników i działkowi-

czów. 
• W sobotę, 26 września w Winowie k. Opola odbędzie się Kongres Ruchów, wspólnot i Stowarzy-

szeń. 
• W niedzielę, 27 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i Mał-

Ŝeństw. Tradycyjnie planujemy wyjazd do Częstochowy. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę, 3 października w Winowie odbędzie się spotkanie RóŜ RóŜańcowych. Zapisy równieŜ w 

kancelarii lub zakrystii. 
• Klub Gazety Polskiej zaprasza na spotkanie autorskie z dziennikarzem i publicystą Sławomirem 

Kmiecikiem i promocja ksiąŜki „Lech Kaczyński. Bitwa o pamięć”. 
• W listopadzie i grudniu odbędzie się dekanalne przygotowanie dorosłych do bierzmowania. 
• Przed kościołem moŜna nabyć „Ewangelię na kaŜdy dzień” i inne publikacje wydawnictwa św. Pawła. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe zbiórka do puszek na 

Wydział Teologiczny. Za tydzień dodatkowa zbiórka na pokrycie kosztów wymiany drzwi kościoła. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszły do Pana: 

� Daniela Napora, lat 75, zam. na ul. Skłodowskiej 9 
� Jadwiga Wróblewska, lat 83, zam. na ul. Opawskiej 68 

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. 


