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XXVI Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Marka (9,38-43.45.47-48)
„Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto
nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i
zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie
zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł
zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest
z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego Ŝe naleŜycie do
Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do Ŝycia
wiecznego, niŜ z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do Ŝycia, niŜ z dwiema nogami być
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie
jednookim wejść do królestwa BoŜego, niŜ z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich
nie umiera i ogień nie gaśnie.”

J

eśli jedno oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć precz od twego oblicza” (Mk 9,47). Ale
pisarz święty nie poucza cię, abyś zniszczył prawdziwie swoje członki; nie wolno ci bowiem zniszczyć tego, co Bóg stworzył, bo On stworzył
wszystko dobrze. Oko nigdy nie popełniło cudzołóstwa, bo ten czyn do niego nie naleŜy, ani teŜ ręka
nie dokonała nigdy cudzołóstwa, bo ze swej natury
jest pozbawiona rozumu. Bywają niewidomi cudzołoŜnicy i łotrzy bez ręki, nie myśl więc, Ŝe przyczyna grzechu znajduje się w ręce czy oku, lecz
raczej to twój duch widzi coś i tego pragnie: przeciwko niemu trzeba więc walczyć. To złe pragnienie jest dla ciebie przyczyną upadku; odetnij je od
siebie i odrzuć daleko: to nakazano tobie. Tylko
wariat odcina sobie członki, ale tym samym nie
odsuwa od siebie zła. Część twojego ciała została
odcięta i odrzucona, ale grzech w nim jest jeszcze
Ŝywy. Członki są posłuszne twej duszy jak ulegli
uczniowie, a ich czyny są takie, jak model, który im
podała dusza. […] Według ciebie, jaki z twoich

członków byłby tak nabrzmiały grzechem, abyś
odciąwszy go, mógł oddalić zło od twojego ciała?
Twoje słowa są gorsze od cudzołóstwa, a to, czego
słuchasz, jest bardziej przewrotne od złodziejstwa.
Twoje usta popełniają codziennie cięŜką zbrodnię
morderstwa, twoje wargi są jak łuk napięty, twoje
słowa powodują grzech i bez litości ośmieszasz
tych, którzy się do ciebie zbliŜają. Twój język jest
ostrzejszy od miecza, a twe oko kieruje się ku złu.
Wszystko to jest w tobie ukryte, a tobie się wydaje,
Ŝe jest jedno jedyne źródło zła? Jeśli juŜ chcesz
wyciąć jakiś członek, to wytnij to zło, które jest w
tobie. Zamiast członka, który nie zgrzeszył, uderz
w przyczynę wszystkich upadków, nie bądź sędzią
niesprawiedliwym między twoim ciałem i twoją
duszą; jako rozjemca nie skazuj niewinnego zamiast winnego. Zgań człowieka duchowego, który
jest ukryty w tobie i skieruj złość twoją przeciw
temu, który się kryje, a nie ku temu, który jest widzialny.
Izaak z Antiochi (V-VI w.)
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Poniedziałek – 28 września 2015 – św. Wacława, męczennika
Łk 9,46-50
630
Do Serca Jezusowego za wstawiennictwem Matki Przenajświętszej o błogosławieństwo i potrzebne łaski w pewnej intencji
Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny Trusielewicz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
700
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę Agnieszkę Lechowicz w 9. rocznicę śmierci, ††
rodziców i teściów, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
Wtorek – 29 września 2015 – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
J 1,47-51
630
W intencji wnuka Michała, wszystkich wnuków i prawnuków
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Vorsehung als Dank für das Lebensgeschenk und erhaltene
Gnaden sowie Bitte um weiteren Schutz und Segen für Renate zum 75. Geburtstag, für Magda
zum 35. Geburtstag und für Rita zum 90. Geburtstag
900
Za †† ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Annę, męŜa Kazimierza, brata Władysława,
teściów Marię i Józefa
1800 1. Za † męŜa Zdzisława w rocznicę śmierci
2. Za † Ŝonę Zofię Prędkiewicz w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz †† z pokrewieństwa
Środa – 30 września 2015 – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła
Łk 9,57-62
630
Za †† Antoniego Adamczyka, Rajnholda Wyszkoń, Witolda śebrowskiego, Ewę Kicia, Huberta Laska, Zygmunta Rubin, Andrzeja Czechowskiego, Marię i Czesława Szkopek, Wandę i
Kazimierza Sochackich, Danielę Kamińską, Agnieszkę Auguścik, Zbigniewa Michalczaka, Józefa Nowaka, pana Naleśnika (intencja od sąsiadów z ulicy Waryńskiego 3A-3D)
700
Za † siostrę Genowefę
1800 1. Za †† Rudolfa i Gertrudę Starzyńskich, rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† teściów Anielę i Michała, szwagra Michała, ††
Barbarę i Andrzeja oraz męŜa Stanisława, za † Zdzisława Kucharczyka (od Anny i Mariusza),
za † Stefanię Wolny (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34), za † Stanisława Oleksego (od kuzynki Marii z rodziną), za † Kazimierza Baster (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32), za † ojca
Czesława Nowodworskiego w 30. rocznicę śmierci, za † Teresę Wolny (od sąsiadów z ulicy
Katowickiej 9), za † Monikę Zawisz (w 30. dzień), za † Mieczysława Rychlika (od Marii i
Stanisława Sak z rodziną), za † Aleksandrę Kuśmierczyk (w 30. dzień), za † męŜa Eugeniusza w 16. rocznicę śmierci, za wszystkich †† z rodziny Wiśniowskich, Kleszczyńskich oraz za
† koleŜankę Irenę, za † Henryka Apostel (w 30. dzień, od rodziny i lokatorów z ulicy Katowickiej 13), za † Konrada Benek (w 30. dzień), za † Kazimierza Gurda (od lokatorów z ulicy Katowickiej 5 i 5a), za † Bartłomieja Bucyka (od koleŜanek i kolegów z ZPC), za †† rodziców
Halinę i Grzegorza Mielczarków oraz za †† z rodziny, za † brata Kazimierza, rodziców Józefę i Michała i †† z rodziny, za † ojca Czesława (w 30. dzień)
1830
Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ramach spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich)
I Czwartek miesiąca – 1 października 2015 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
Łk 10,1-12
630
Za † Ŝonę Jadwigę z okazji urodzin, †† rodziców z obu stron
700
Za † ojca Rudolfa Skatuła, †† z rodziny, Erykę i dusze w czyśćcu cierpiące
1400
Ślub: Ewa Rosikoń – Wojciech śołneczko
1630
Szkolna: W intencji Agnieszki i Patryka Piaskowskich w 4. rocznicę ślubu z podziękowaniem
za dar miłości i z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla całej rodziny
1730
Godzina Święta
1800 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 i ojca Pawła Świętek w 10. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Józefa i Jadwigę
Kusidło
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe – wspólnota osób modlących się za kapłanów „Margaretka”

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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I Piątek miesiąca – 2 października 2015 – św. Aniołów StróŜów
Mt 18,1-5.10
630
Za † Henryka Cibis (od rodziny Pawlików)
900
Za † ojca Bolesława Gunię, †† rodziców i pokrewieństwo
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† rodziców Olgę i Stanisława, siostry Krystynę i Irenę, †† z rodziny Tarapata
1830
NaboŜeństwo róŜańcowe – wspólnota Rycerstwa Niepokalanej
1900
Msza Święta młodzieŜowa
I Sobota miesiąca – 3 października 2015
Łk 10,17-24
630
Za † męŜa i ojca Gintra Grzesiczek, †† teściów Jana i Anastazję, ciotkę Antoninę, szwagierkę Hildegardę, jej męŜa Rudolfa, syna Piotra, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Z okazji kolejnych rocznic ślubu Klaudii i Jarosława, Kasi i Filipa, Anity
i Przemka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
oraz w intencji wnucząt Hani, Tereski i Jasia o opiekę Anioła StróŜa
2. Za †† Mariana, Zofię, Władysława Wróblewskich, Rozalię, Macieja Kaliciak, Helenę, Piotra
Drobnych, Marka Finster i †† z rodziny Jurkowskich i Molek
XXVII Niedziela zwykła – 4 października 2015
Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16
Wspólne słuchanie Pisma Świętego – listy św. Pawła
W intencji Danuty i Andrzeja Majchrzak w 30. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane
700
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
W języku łacińskim: Za †† matkę Martę Peikert i ojca, męŜa Zygfryda, brata Franciszka, bra900
tową ElŜbietę, Rozalię i Ludwika Skorupa oraz pokrewieństwo
1030
Z okazji 19. rocznicy ślubu Andrzeja i Gabrieli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie oraz o dary Ducha Świętego dla synów Jana i
Mateusza
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Julia Castellano Knawa, Maksymilian Karol Leks, Amelia Wiktoria Szablińska, Filip Jerzy Teodorowicz, Julia Wiktoria
Twardowska, Mikołaj Jan Zacharko
1715
NaboŜeństwo róŜańcowe
Za † Barbarę Ploszka w 2. rocznicę śmierci
1800
W tym tygodniu modlimy się: w intencji małŜeństw naszej parafii
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj szczególna okazja do modlitwy w intencji małŜeństw. Na Jasnej Górze trwa pielgrzymka małŜeństw i rodzin, a takŜe w Filadelfii z udziałem Ojca Świętego odbywa się Spotkanie Rodzin. PoniewaŜ na Jasnej Górze małŜeństwa mają okazję odnowić swoje małŜeńskie ślubowania dlatego w naszej
parafii równieŜ chcemy dać taką okazję (na Mszach o 900, 1030 i 1200)
Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
Pragniemy poinformować, Ŝe wzorem poprzednich lat w kościele Farnym na Rynku codziennie
od poniedziałku do piątku od 1515 do 1715 jest dyŜur w konfesjonale.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. W ostatnie środy miesiąca w ramach spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich po wieczornej Mszy będzie Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu odbędą się spotkania w salkach w domu katechetycznym dla dzieci zgłoszonych do przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
Spotkania odbędą się we wtorek o 1530 i 1630 oraz w piątek o 1530 i 1630.
Od czwartku, 1 października rozpoczynamy codzienne naboŜeństwa RóŜańcowe. NaboŜeństwa podobnie jak w ubiegłym roku będą w niedziele, środy i soboty o 1715, w pozostałe dni o 1830.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W piątek, 2 października w ramach róŜańca modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
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MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 19 .
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 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. Tego dnia w Winowie k. Opola Diecezjalne spotkanie członków śywego RóŜańca. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
PoniewaŜ w środę przypada wspomnienie św. Hieronima, patrona biblistów. Z tej okazji zachęcamy do częstej osobistej lektury Pisma Świętego, a takŜe do słuchania listów św. Pawła, które
będą czytane przez cały dzień w przyszłą niedzielę.
Dziś w kościołach naszej diecezji czytany jest list Biskupa zapowiadający powołanie Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za Kapłanów. To niezwykle waŜny temat. Do lektury tego listu wrócimy przy
najbliŜszej okazji. Dziękujemy tym, którzy juŜ podejmują modlitwę o świętość kapłanów i zachęcamy innych do włączenia się w to dzieło.
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Dziś takŜe gościmy misjonarzy ze zgromadzenia Ojców Oblatów. Będą oni rozprowadzali kalendarze misyjne. Ofiary złoŜone przy tej okazji przeznaczone będą na misje.
Za tydzień gościć będziemy w naszej parafii ks. Łukasza
Szablickiego, dyrektora Domu Formacyjnego w Miedonii. Jest zwyczajem, Ŝe dekanaty roztaczają materialną
opiekę nad budującymi się kościołami. Od wielu lat nasz
dekanat w zamian za to pomaga w remontach bliski nam
Dom Formacyjny. W przyszłym roku planowane są konieczne remonty dachu. Przed kościołem będzie moŜliwość wsparcia tego dzieła.
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 na cele remontowe. W
poprzednią niedzielę na wymianę drzwi zebrano kwotę 5700 zł. Bóg zapłać.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Małgorzata Kuska, lat 59 zam. na ul. Wyszyńskiego 10
 Anna Gawłowska, lat 91, zam. na ul. Pomnikowej 14
 Ryszard Ligęza, lat 76, zam. na ul. Słowackiego 71
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.

