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XXV Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (9,30-37)
„Jezus i Jego uczniowie podróŜowali przez Galileę, On jednak nie
chciał, Ŝeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i
mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją,
lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie
rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum.
Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze?
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i
objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a
kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.”

S

zeroko rozlewa się wieloraka i płodna w swej
zgubie zazdrość. Jest ona korzeniem wszelkiego zła, źródłem klęsk, posiewem występków, materią przewinień. Stąd powstaje nienawiść, stąd pochodzą uprzedzenia. Zazdrość zespala się z chciwością, gdy ktoś nie jest zadowolony ze swego,
gdy widzi drugiego bogatszym. Zazdrość podnieca
ambicję, gdy ktoś widzi drugiego w większych
zaszczytach. Gdy zazdrość zaślepia nasze zmysły i
podbija pod swe panowanie tajniki umysłu, gardzi
się bojaźnią BoŜa, zaniedbuje naukę Chrystusa, nie
przewiduje się dnia sądu. Pycha nadyma, srogość
rozgorycza, sprzeniewierza się wiarołomność,
wstrząsa niecierpliwość, szaleje niezgoda, gniew
się zapala – i nie moŜe się opanować ani rządzić
sobą ten, kto stał się podwładnym tych przywar.
Przez zazdrość zrywa się węzeł pokoju Pańskiego,
zniewaŜa się miłość braterską, fałszuje się prawdę,
zrywa jedność: przechodzi się do herezji i schizmy,
gdy uwłacza się kapłanom, gdy zazdrości się biskupom, gdy ktoś albo się Ŝali, Ŝe nie on raczej
został wyświęcony, albo się oburza, Ŝe drugiego
musi znosić jako przełoŜonego. Dlatego zŜyma się,
dlatego z zazdrości burzy się pyszny, z współzawodnictwa przewrotny, z niechęci i zawiści nieprzyjaciel nie człowieka, ale godności. CóŜ to za

mól duszy, co za zaraza myśli, jakaŜ rdza grzesznika zazdrościć drugiemu czy to cnoty, czy szczęścia,
to jest nienawidzić w nim jego własnych zasług lub
dobrodziejstw BoŜych, na własne nieszczęście
obracać cudze dobra, powodzeniem ludzi wybitnych się dręczyć, z chwały innych czynić sobie
karę, jakby do piersi swej przytulać morderców, w
myśli i zmysły wprowadzać sobie katów, by pośród
męczarni rozdzierali wnętrzności, by tajniki serca
kopytami tratowali. Takim ludziom nie sprawia
uciechy pokarm ni przyjemności napój. Ustawiczne
westchnienia, jęki i biadania; i choć zawistni –
nigdy swej zawiści nie okazują, dniami i nocami
rozdziera się w nich opętane serce. Inne nieszczęścia mają koniec i kaŜde wykroczenie kończy się
dopełnieniem występku. U cudzołoŜnika kończy się
występek po dokonaniu cudzołóstwa, u rozbójnika
ustaje zbrodnia po popełnieniu zabójstwa... Zazdrość nie ma granicy. Jest to zło stale trwające i
grzech bez końca... A przeto, najmilsi bracia, Pan
dla zaradzenia temu niebezpieczeństwu, aby ktoś
przez zazdrość bratu nie wpadł w sieć śmierci, gdy
uczniowie pytali Go, kto by był większy między
nimi odrzekł: „Kto jest najmniejszy między wami
wszystkimi, ten jest wielki”.
św. Cyprian z Kartaginy (zm. w 258 r.)
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Poniedziałek – 21 września 2015 – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Mt 9,9-13
630
Za † matkę Marię w rocznicę śmierci, †† ojca Józefa, braci Stanisława, Jozefa i Ferdynanda,
teścia Jana, ciotkę ElŜbietę i wszystkich †† krewnych
Za † Leokadię Kowal w 1. rocznicę śmierci, † teścia Józefa oraz za †† z całego pokrewieństwa
700
1130
Ślub: Dominika Kozłowska – Seweryn Rybak
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Natalię, †† rodziców Gertrudę i Ryszarda Warkocz, †† z
rodzin Warkocz, Mertuszka, Muchewicz i Kallus oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa i ojca Mariana Głomb, †† rodziców i teściów, braci Józefa i Jana, bratową Annę
Wtorek – 22 września 2015
Łk 8,19-21
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron Janinę i Adama, Alwinę i Franciszka oraz
†† z rodzin Biel, Jeziorek, Kotala, Siwoń i dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Zur göttlichen Vorsehung als Dank mit der Bitte um weiteren Schutz
und Segen für die ganze Familie Nowak
900
Za † matkę Jadwigę Kolada
1800 1. Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, Krystynę Hruby, Rozalię i Zofię Sutor i †† z
pokrewieństwa z obu stron
2. Za †† Otylię Solich, męŜa Alfreda, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 23 września 2015 – św. Pio z Pietrelciny, kapłana
Łk 9,1-6
630
W intencji Tomasza o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
Za †† syna Rajmunda Waniek, ojca, rodziców Świerczek, Waniek, brata i dusze w czyśćcu cierpiące
700
1800 1. Za †† rodziców Augusta i Otylię, rodziców Grys, Klarę Doboszyńską, Jadwigę Urbasik, †† z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Romana Chęć w 5. rocznicę śmierci (od Ŝony, dzieci, wnuków)
Czwartek – 24 września 2015
Łk 9,7-9
630
Za †† rodziców Franciszka i Albertynę Kretek, siostry Annę, Zofię, Martę, brata Maksymiliana, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † Jana Staniendę (od sąsiadów z ulicy Szczęśliwej 41)
1300
Ślub: Anna Pieniuta – Michał Szymkowiak
1630
Szkolna: Za zmarłych zalecanych
1800 1. W intencji Manfreda w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Za † męŜa i ojca Mariana Myślińskiego w 7. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
Piątek – 25 września 2015 – bł. Władysława z Gielniowa, kapłana
Łk 9,18-22
630
O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Ŝyjących mieszkańców ulicy Waryńskiego oraz o
Miłosierdzie BoŜe dla wszystkich †† z tej ulicy
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii z okazji kolejnej rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1800 1. Za †† mamę Ninę Kurkulonis w 1. rocznicę śmierci, ojca Józefa w 34. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Ilony w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1900
Msza Święta dla młodzieŜy: O światło Ducha Świętego dla wszystkich kandydatów do bierzmowania; spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami MłodzieŜy
Sobota – 26 września 2015
Łk 9,43-45
630
Za † Marię Bednarczuk w 32. rocznicę śmierci oraz za jej †† rodziców
700
Za † RóŜę Kwapisz
1200
Ślub: Tomasz Jambor – Anna Apolony
1430
Ślub: Mirela Gromala – Michał Karasiński
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. W 40. rocznicę urodzin Jadwigi oraz w 3. rocznicę urodzin syna Kacpra
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w
rodzinie
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2. Za † ojca Wiktora Okulowskiego w rocznicę śmierci
1900
W kościele czuwanie dla dorosłych – konferencja, Adoracja okazja do spowiedzi
1930
W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy
XXVI Niedziela zwykła – 27 września 2015
Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA MAŁśEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ
– ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁśEŃSKICH (O 9.OO, 10.3O I 12.OO)
630
Pielgrzymka rodzin i małŜeństw na Jasną Górę (Msza Święta o 11.oo o pomyślny przebieg
operacji i zdrowie Aleksandry oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny)
Za †† syna Mateusza w 8. rocznicę śmierci, ojca Bernarda i wszystkich †† z rodziny
700
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † brata Józefa oraz †† rodziców, brata Antoniego i †† z rodziny
1030
W intencji rocznych dzieci: Filip Grzesiczek, Paweł Jan Pieruszka, Maja Iwona Nowak,
Oskar Jakubowski
1200 1. Z okazji 60. r. urodzin Andrzeja, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
2. W intencji Iwony i Pawła Poniatowskich z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Edwarda Świątek, brata Janusza i dziadków z
1800
obu stron
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w pracy rolników i działkowiczów
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Dzisiaj w sposób szczególny chcemy dziękować za plony ziemi, Ŝywność, za prace rolników, działkowiczów. Dziękujemy działkowiczom z Rodzinnych Ogrodów Działkowych za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz
na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie jeszcze spotkań dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej. Rozpoczną się one po 27 września.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ, a zwłaszcza kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Mszę Świętą w ich intencji
w piątek o godz. 1900. Po Mszy spotkanie formacyjne przed Światowymi Dniami MłodzieŜy.
W sobotę w klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy. Rozpoczęcie o 191. Czuwanie poprowadzi ks. Łukasz Knieć i będzie poświęcone tematyce Światowych Dni MłodzieŜy.
Równolegle w kościele w sobotę po Mszy wieczornej Czuwanie dla dorosłych (konferencja, Adoracja i okazja do spowiedzi).
W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze odbywa się Ogólnopolska pielgrzymka MałŜeństw i Rodzin.
Pielgrzymka zbiega się z Światowym Spotkanie Rodzin w Filadelfii. Wyjazd do Częstochowy o godz.
630. Są jeszcze wolne miejsca. PoniewaŜ tego dnia odbywa się odnowienie przyrzeczeń małŜeńskich,
dlatego chcemy dać okazję Parafianom na Mszach Świętych o 900, 1030 i 1200 równieŜ do odnowienia
tych przyrzeczeń.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Klub Gazety Polskiej zaprasza na spotkanie 22 września z p. Sławomirem Kmiecikiem.
25 września o 1800 w kościele św. Mikołaja spotkanie Bractwa św. Józefa.
W sobotę w Winowie od godz. 1500 Kongres Ruchów i wspólnot.
Przypominamy takŜe o spotkaniu RóŜ RóŜańcowych w Winowie w sobotę 3 października. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd.
Za tydzień będziemy gościć O.Oblatów, którzy będą rozprowadzali kalendarze misyjne.
Kolekta na bieŜące potrzeby parafii. Dziś
takŜe przed kościołem dodatkowa zbiórka na
pokrycie kosztów wymiany drzwi w kościele.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Ryszard Orłowski, lat 61, zam. na ul. Słowackiego 83
 Marian Kilian, lat 62, zam. na ul. Kossaka 49
 Władysława Chylińska, lat 83, zam. na ul. Słowackiego
 Maksymilian Nowak, lat 87, zam. na ul. Słowackiego 47
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Kolejne decyzje Ojca Świętego Franciszka
PapieŜ Franciszek postanowił, by uprościć i przyspieszyć proces kanoniczny o stwierdzenie niewaŜności małŜeństwa. W Watykanie opublikowano dwa motu proprio: „Mitis Iudex Dominus Iesus” –
dotyczący zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Wejdzie w Ŝycie 8 grudnia br.
Komentatorzy zgodnie podkreślają, Ŝe papieŜ nie zmienia w niczym nauczania Kościoła o małŜeństwie, nie rozluźnia teŜ istniejących zasad. Jeśli sakrament zaistniał nikt i nic nie moŜe tego zmienić.
JednakŜe w przypadku małŜeństwa mogą istnieć w chwili zawierania małŜeństwa okoliczności, które
sprawiły, Ŝe małŜeństwo została zawarte jako niewaŜne, a zatem sakrament nie zaistniał. Mówimy
wtedy o stwierdzeniu niewaŜności (w odróŜnieniu od rozwiązania małŜeństwa jak się to dzieje przy
cywilnym rozwodzie).
Ojciec Święty postanowił, Ŝe dla stwierdzenia
metropolitalny - do trybunału najstarszej sufraganii.
niewaŜności małŜeństwa nie będzie juŜ konieczne
Trybunał apelacyjny zawsze musi być kolegialny i
zgodne orzeczenie dwóch instancji, a do zawarcia
składać się co najmniej z trzech członków. Prawo
nowego małŜeństwa kanonicznego wystarczy orzeapelacji przysługuje stronom, promotorowi sprawieczenie trybunału pierwszej instancji. Nie ma zatem
dliwości i obrońcy węzła małŜeńskiego. W przypadku opieszałości trybunału apelacyjnego trybunał
obowiązku apelacji od pierwszego orzeczenia.
kolegialny pierwszej instancji moŜe opublikować
Trybunał moŜe składać się tylko i wyłącznie z
biskupa diecezjalnego, choć nie moŜe on być wydekret o stwierdzeniu niewaŜności.
łącznym sędzią na terenie swojej diecezji i ma
PapieŜ zaznacza, iŜ pracownicy trybunału mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia. Zaobowiązek ustanowienia trybunału, na którego
chęca jednocześnie, aby na ile to moŜliwe zapewczele zawsze stać ma duchowny. MoŜe on być
wspomagany przez sędziów świeckich. Biskup
niono darmowość procesu o stwierdzenie niewaŜdiecezjalny nadzoruje funkcjonowanie tego trybuności małŜeństwa. Inną znaczącą innowacją, mającą na celu przyspieszenia procesów o stwierdzenie
nału, dbając, aby nie doszło do naduŜyć. On takŜe
niewaŜności małŜeństwa jest ustanowienie tzw.
moŜe i powinien orzekać w sprawach najbardziej
oczywistych, w ramach tzw. procesu krótkiego
„processus brevior”.
(„processus brevior”).
Jedynym sędzią jest wówczas biskup dieceNadal apelacja od wyroku moŜe być kierowana
zjalny. Sprawę muszą wnieść obydwie strony przedo trybunału metropolitalnego czy Roty Rzymskiej,
konane o niewaŜności małŜeństwa. Konieczne są w
a jeśli orzeczenie pierwszej instancji wydał trybunał
tym przypadku jasne i oczywiste dowody niewaŜności. Czas takiego procesu od chwili zwołania wszystkich uczestników wynosi trzydzieści dni, do których dołącza się kolejnych piętnaście na dalsze uwagi. Wyrok jest wydawany
przez biskupa diecezjalnego, który zyskuje
pewność moralną co do niewaŜności małŜeństwa. MoŜe on teŜ przekazać sprawę do procesu zwykłego. MoŜliwa jest takŜe apelacja od
tego orzeczenia.
Podano za KAI
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.

