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XXVIII Niedziela zwykła  
Ewangelia według św. Marka (10,17-30) 
 

„Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i 
upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóŜ, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: 
Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. 
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, 
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na 
te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do 
swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa BoŜego. Uczniowie zdumieli się na Jego 
słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakŜe trudno wejść do królestwa BoŜego tym, którzy w do-
statkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niŜ bogatemu wejść do 
królestwa BoŜego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: KtóŜ więc moŜe się zbawić? Jezus 
spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemoŜliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest moŜliwe. Wtedy 
Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: 
Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 
Mnie i z powodu Ewangelii, Ŝeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a Ŝycia wiecznego w czasie przyszłym.” 
 

przedaj co masz”. Co to znaczy? Nie Ŝąda tu 
Zbawiciel, jak niektórzy zbyt pochopnie sądzą, 

aby porzucić posiadane mienie i wyrzec się majęt-
ności, ale poleca wyrwać z duszy powszechnie 
przyjęty sąd o bogactwach, przywiązanie do nich, 
nadmierną chciwość, niepokój o nie, namiętność, 
zbyteczne troski – ciernie Ŝycia, które zagłuszają 
nasienie wieczności. Ubóstwo zresztą nie jest rze-
czą wspaniałą ani godną zazdrości, chyba Ŝe ktoś 
znosi je dobrowolnie dla Ŝycia wiecznego. W ten 
sposób bowiem ludzie nic nie posiadający, opusz-
czeni, zdobywający Ŝebractwem codzienne utrzy-
manie, tułający się po drogach biedacy, którzy nie 
znają Boga ani sprawiedliwości BoŜej, byliby naj-
szczęśliwszymi i najmilszymi Bogu, jedynymi 
dziedzicami Ŝycia tylko dlatego, Ŝe są w skrajnej 
nędzy, Ŝe cierpią w Ŝyciu niedostatek i nie mogą 

zaspokoić nawet najskromniejszych potrzeb. Wy-
rzeczenie się majątku, aby rozdzielić go między 
ubogich albo oddać ojczyźnie, nie jest czymś no-
wym: wielu ludzi przed przyjściem Zbawiciela to 
czyniło; jedni, by móc swój czas poświęcić martwej 
mądrości, inni dla marnego rozgłosu i próŜnej Ŝą-
dzy sławy... CóŜ więc w nauce Jezusa jest tą nowo-
ścią jedynie Ŝyciodajną, którą tylko Bóg mógł ogło-
sić, a której staroŜytnym brakowało do zbawie-
nia?... Chrystus nakazuje nasze wewnętrzne nasta-
wienie i samą duszę uwolnić od Ŝyjących w niej 
namiętności, a wszystko, co w myśli jest obce Bo-
gu, wyrwać z korzeniem i wyrzucić... Gdy czło-
wiekowi wystarcza do Ŝycia to, co posiada, wtedy 
nie trudzi się nadmiernie zdobywając utrzymanie i 
moŜe przychodzić z pomocą potrzebującym. 
         św. Klemens Aleksandryjski (zm. ok. 212 r.)

S 
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Intencje w gazetce podane są w formie skroconej 
Poniedziałek – 12 października 2015       Łk 11,29-32 
   630   Za † Bolesława Kuropatwa w 5. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo z obu stron 
   700   Za † syna Rafała, †† rodziców Łucję i Eryka, siostrę Monikę oraz teściową Rutę  
 1800 1. W int. ks. Bogdana Kicingera z ok. urodzin o BoŜe błog. i zdrowie (od RóŜ RóŜańcowych) 
   2. Dziękczynna z okazji 30. r. ślubu GraŜyny i Zbigniewa o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   3. Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, Jadwigę i Joachima Białdyga   NaboŜeństwo róŜańcowe 
Wtorek – 13 października 2015 – bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana  Łk 11,37-41 
   630   Za † ojca Piotra Kowalczyk w 30. r. śm., †† matkę Zofię, brata Jana oraz wszystkich †† z rodziny  
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Magdalene und Alois Jaskulla, Eltern beiderseits, 

sowie Geschwister: Marie, Stefanie und Willibald 
   900   Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz za †† Ilinę i Jana Goszko 
 1800 1. Za † Jadwigę Daniel z okazji urodzin 
   2. Za † Jerzego Taszka w 20. rocznicę śmierci   NaboŜeństwo róŜańcowe 
Środa – 14 października 2015        Łk 11,42-46 
   630   Za † kapłana Filipa Wollnik w 9. rocznicę śmierci, †† siostrę Marię, rodziców i rodzeństwo 
   700   Za † Kazimierę Bobko w 3. rocznicę śmierci 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe 
 1800 1. Za † syna Romana w 15. rocznicę śmierci 
   2. W intencji Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o BoŜe błogo-

sławieństwo i dalsze zdrowie, za †† rodziców, męŜa Konstantego o zbawienie wieczne 
Czwartek – 15 października 2015 – św. Teresy od Jezusa, dziewicy   Łk 11,47-54 

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO JUBILEUSZU 80-LECIA K OŚCIOŁA  
„Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” Dz 2,42 

   630   Za †† Władysława i Antoninę oraz †† z rodzin Urban, Stryjewskich, Zapart i Pałka 
   700   Za †† Fridolina Bugla, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci 
 1800   Msza Święta z homilią 1. Za † Marię Mitko, † męŜa Apolinarego i wszystkich †† z rodziny 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Stefana Nowakowskiego oraz †† rodziców z 
obu stron, brata Romualda śukowskiego, szwagra Jana Majer  i †† z rodziny Radziejewskich, za † Aure-
lię Chęć (od współlokatorów z u. Katowickiej 9), za † Agnes Gawęcką (od współlokatorów z u. Katowic-
kiej 9), za †† rodziców Zofię i Norberta Hmielorz w 7. r. śm., teściów z obu stron i pokrewieństwo, za † 
Czesława Kociołek, †† Karolinę i Józefa Rusin, za † Jana Bachryj  w r. śm. oraz † Julię Bachryj i †† z 
rodziny, za † Rozwitę Grabowską w 6. r. śm., za † Kazimierza Gurda (od lokatorów z u. Katowickiej 
5/5a), za † Jadwigę Wróblewską (w 30. dzień), za † Danielę Napora (w 30. dzień) oraz za † Henryka 
Napora, †† rodziców z obu stron i †† z rodziny, za † Maksymiliana Nowak (w 30. dzień), za † Ryszarda 
Orłowskiego (w 30. dzień), za † Konrada Benek (od pracowników SP 15), za † Annę Gawłowską (od 
współlokatorów z ul. Pomnikowej 14), za † Ryszarda Ligęza (w 30. dzień), za † męŜa Adama Macheta, †† 
rodziców Jana i Annę Kurek , brata i bratową Kurek, teściów z obu stron, za †† męŜa Stefana Kosma, ojca 
Gerarda, teścia Eryka, teściową Rozalię, dwóch szwagrów i szwagierkę, za † Mieczysława Dziubę, i †† 
rodziców, za †† syna Tadeusza, rodziców Piotra i Józefę, braci Zygmunta i Zenona, siostrę Irenę, jej męŜa 
Stanisława i syna Janusza, za † Władysławę Chylińską (w 30. dzień), za † męŜa Ryszarda w 3. r. śm., †† 
z rodziny śelichowskich, Blaszczyk, Czerwoniak, Lenartowskich, Ludwig, Ploszka, za † Piotra Gajosa 
(od sąsiadów z ul. Słowackiego 32), za † męŜa Mariana Kilian  (w 30. dzień), za † Mariannę Wojtyla  w 1. 
r. śm. oraz za † męŜa Mariana Wojtyla, za †† matki Klarę Krzykała  i Gertrudę Czekała oraz za wszystkich 
†† z rodziny; za † męŜa Czesława Burban w 9. r. śm. i †† z rodziny; za † Mieczysława Rychlika (w 30. 
dzień); za †† matkę Gertrudę Zaczek, brata Karola Zaczek, babcię Karolinę Zaczek, † matkę i ojca Teresę i 
Józefa Komor  oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
     Konferencja: „Trwali na Łamaniu Chleba”, ks. Maciej Skóra 
Piątek – 16 października 2015 – św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska  Mk 3,31-35 
   630   Za †† mamę Paulinę, córkę Kornelię, brata Franciszka, bratanka Karola oraz dusze w czyśćcu  
   900   Za † Henryka Cibis (od rodziny Opyrchał) 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe w intencji ruchów i wspólnot parafialnych 
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 1800   Msza Święta z homilią 1. Za †† rodziców Józefę i Franciszka Iwanickich, córkę Marię i rodziców 
   2. Za †† rodziców Kadzimierz 
   3. W intencji Urszuli i Zbigniewa Ciepiel w 35-ą rocznicę zawarcia małŜeństwa z podziękowa-

niem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo BoŜe dla małŜonków, ich dzieci 
i całej rodziny, a takŜe o zdrowie z okazji zbliŜających się imienin Urszuli i urodzin Zbigniewa 

     Konferencja: „Trwali we wspólnocie”, ks. Mateusz Buczma 
Sobota – 17 października 2015 – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa  Łk 12,8-12 
   630   W intencji Krystyny i Waldemara w 55. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   700   Za † Józefa w 22. r. śm. i † mamę Julię Olszewską w 6. r. śm. oraz Helenę i Mariana Szczerba 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe o duchową odnowę parafii 
 1800   Msza Święta z homilią: 1. Do B. Opatrzności w int. Ryszarda Król z ok. 50. r. ur. z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i łaski dla jubilata i jego rodziny 
   2. Za † Beatę w 3. rocznicę śmierci i jej † ojca Reinolda 
     Konferencja: „Trwali w modlitwie”, ks. Bogdan Rek 
     Wieczór Uwielbienia – „Piąty Wyraz” 
XXIX Niedziela zwykła – 18 października 2015         Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45 

JUBILEUSZ 80-LECIA PARAFIALNEGO K OŚCIOŁA NSPJ 
   700   Za † męŜa Jana w 7. r. śm., †† rodziców z obu stron, wszystkich †† z rodziny, dusze w czyśćcu  
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Edyty i Marka z okazji 20. rocznicy ślubu, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1030 1. Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy dziękczynna w 80. rocz-

nicę konsekracji naszego kościoła w intencji ofiarodawców i budowniczych, duszpasterzy 
pracujących w parafii, zmarłych proboszczów ks. Jana Posta, ks. Alojzego Jurczyka, 
wszystkich zmarłych i Ŝyjących Parafian 

   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 45. rocznicy ślubu Krystyny i Jana z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

 1200   W intencji Oleńki, Agnieszki, Joli i Tomka z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej 

 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim 
 1500   W Opolu w kościele seminaryjnym inauguracja Diecezjalnego Dzieła modlitwy za kapłanów 
 1700   W Rudach Raciborskich koncert chóru Pueri Cantores z Bochni 
 1600   RóŜaniec Fatimski 
 1715   NaboŜeństwo róŜańcowe(ostatnia część)  w intencji kapłanów 
 1800   Do B. Opatrzności w int. wnuczki Joanny z ok. 8. r. ur. oraz wnuczki Natalii z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców i rodziny 
 1900   Premiera filmu „Dzieje kościoła NSPJ” 
W tym tygodniu modlimy się: o duchową odnowę naszej parafii 
• Dzisiaj Niedziela Papieska. W imieniu Gimnazjum zapraszamy po południu na boisko szkolne na 

festyn. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska woluntariuszy „Młodzi dla Kamerunu”.  
• Ponadto zapraszamy dziś na 1630 rodziców i dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świę-

tej na naboŜeństwo z poświęceniem róŜańców. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla dzieci w 
salkach, natomiast nie będzie ani Mszy szkolnej, ani róŜańca dla dzieci w czwartek. 

• Zapraszamy na RóŜaniec dzisiaj na godz. 1715, w poniedziałek i wtorek po Mszy wieczornej. 
• W tym tygodniu rozpoczniemy duchowe przygotowania do jubileuszu 80-lecia konsekracji nasze-

go kościoła. NajwaŜniejsze uroczystości przypadną w przyszłą niedzielę, 18 października. Mszy 
Świętej o godz. 1030, na którą zapraszamy wszystkich Parafian, przewodniczyć będzie ks. Biskup 
Paweł Stobrawa. Drugim waŜnym dniem będzie rocznica poświęcenia kościoła, 20 października. 
Na Mszę wieczorną zapraszamy wszystkich kapłanów pochodzących z naszej parafii.  

• Te liturgiczne obchody pragniemy poprzedzić przygotowaniem w formie rekolekcyjnej. Myślą prze-
wodnią będzie cytat z Dz 2,42 „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 
modlitwie”. Są to rzeczywiście te najwaŜniejsze wydarzenia, które gromadzą nas w kościele. Od 
czwartku na wieczorne Msze Święte zapraszamy księŜy z homilią i konferencją po Mszy. Z tej okazji 
RóŜaniec od czwartku o 1715.  

• W sobotę, przy temacie modlitwy o 1930 Wieczór Uwielbienia. 
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• Jubileuszowi będzie towarzyszyły wydarzenia artystyczne (po 20 października). Nie mniej pragniemy 

zwrócić uwagę na premierę filmu autorstwa Adriana Szczypińskiego i Wojciecha Mitręgi (reŜ. A. 
Szczypiński) o naszym kościele, jego historii i architekturze. W filmie nad którym pracowano kil-
kanaście miesięcy umieszczono wiele nieznanych materiałów. Tym bardziej zapraszamy wszystkich 
na premierę, która odbędzie się w niedzielę, 18 października o 1900.  

• Nie będzie piątkowego spotkania dla młodzieŜy. Klasy 2 gimnazjum mają swoje spotkania w grupach. 
• W przyszłą niedzielę ponadto w Opolu w kościele seminaryjnym inauguracja Diecezjalnego Dzieła 

modlitwy za kapłanów „Oremus” . W tym dziele bierze juŜ udział wiele osób. Istnieje moŜliwość 
wyjazdu do Opola. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

• 18 października w Rudach Rac. koncert niezwykłego chóru chłopięcego Pueri Cantores z Bochni. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1600 RóŜaniec Fatimski, od 1715 wspólna modlitwa (ostatnia część). 
• Z okazji św. Łukasza pracowników SłuŜby Zdrowia zapraszamy do klasztoru Annuntiata w poniedzia-

łek 19 października na godz. 1800. 
• Kolekta dzisiejsza na bieŜące potrzeby parafii. Dziś teŜ moŜliwość wsparcia Fundacji Nowego Tysiąc-

lecia. Z racji rocznicy konsekracji „papieskie kremówki” będą rozprowadzane w przyszłą niedzielę.  
 
 
 

Jubileusz 80-lecia kościoła NSPJ w Raciborzu 
„Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” Dz 2,42 

 
Czwartek, 15 października 2015 
  17.15 RóŜaniec (Dzień Dziecka Utraconego) 
  18.00 Msza Święta i konferencja,  

ks. Maciej Skóra; „Trwali na Łamaniu  
Chleba” – Liturgia 

 
Piątek, 16 października 2015 
  17.15 RóŜaniec w intencji ruchów i wspólnot 
  18.00 Msza Święta i konferencja,  

ks. Mateusz Buczma;  
„Trwali we Wspólnocie” 

 
Sobota, 17 października 2015 
  17.15 RóŜaniec o duchową odnowę parafii 
  18.00 Msza Święta i konferencja,  

ks. Bogdan Rek; „Trwali na Modlitwie” 
  19.30 Wieczór Uwielbienia, „Piąty Wyraz” 
 
Niedziela, 18 października 2015 
  10.30 Msza Święta – Biskup Paweł Stobrawa 
  17.15 RóŜaniec w intencji kapłanów 
  19.00 Premiera Filmu  

„Dzieje kościoła pw. NSPJ” 
 
Poniedziałek, 19 października 2015 
            Dzień modlitwy i Adoracji w duchu  

wynagrodzenia za zaniedbanie dobra 
  17.15 RóŜaniec 
 
Wtorek, 20 października 2015  
                     – 80. rocznica konsekracji 
  17.15 RóŜaniec w intencji budowniczych i parafian 
  18.00 Msza Święta z udziałem księŜy  

pochodzących z parafii; homilia ks.  
Aleksander Radecki;  
„W trosce o nieobecnych” 

Środa, 21 października 2015 
  17.15 RóŜaniec – rozwaŜanie Słowa BoŜego 
  18.00 Msza Święta i konferencja,  

ks. Adam Kondys; „Trwali w nauce  
Apostołów” – Głoszenie Słowa 

 
Czwartek, 22 października 2015 
  17.15 RóŜaniec z Janem Pawłem II 
  19.00 Koncert zespołu RIO  
 
Piątek, 23 października 2015 
  17.15 RóŜaniec 
  19.00 Koncert zespołu God’s Property 
 
Sobota, 24 października 2015 
w klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy 
 
Niedziela, 25 października 2015 
  16.30 Koncert organowy, Brygida Tomala 
  17.15 RóŜaniec 
 
 
 
 
Rzymskokatolicka 
Parafia pw. NSPJ  
w Raciborzu 
ul. Warszawska 29, 
tel. 32 415 31 20 
www.nspjraciborz.pl         
nspj@onet.pl 
 
 
Kancelaria czynna: 
w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  
w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 


