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IX Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (7,1-10)
„Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się
przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika,
szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro
setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę Ŝydowską z
prośbą, Ŝeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i
prosili Go usilnie: „Godzien jest, Ŝebyś mu to wyświadczył, mówili,
kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”.
Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był juŜ niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą:
« Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uwaŜałem
się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą Ŝołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a
mojemu słudze: «Zrób to», a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł
za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili
do domu, zastali sługę zdrowego.”
o przedstawieniu swoich nakazów Pan w spo- wieniu syna dworzanina bardziej kierował się bosób piękny poucza czynem, jak je wypełnić. gactwem, tu zaś podąŜa sam do sługi setnika, Ŝeby
Proszą Go bowiem zaraz, aby uzdrowił poganina – nie wyglądało, iŜ nie dba o niego, bo jest sługą.
sługę setnika. Ów sługa był figurą ludu pogańskie- Wszyscy bowiem, i sługa, i wolny, stanowią jedno
go, który będąc skrępowany więzami słuŜby świa- w Chrystusie. ZwaŜ jednak, iŜ w tym uzdrowieniu
towej, zachorował śmiertelnie trawiony przez Ŝą- wiara odegrała pierwszorzędną rolę. Zwróć teŜ
dze. Dobrodziejstwo Pana miało go uleczyć. Ewan- uwagę na to, Ŝe w samym owym ludzie pogańskim
gelista nie pomylił się mówiąc o chorym, iŜ był została wyraźnie przedstawiona tajemnica: Pan
bliski śmierci; umarłby przecieŜ, gdyby go Chry- podąŜa, setnik się wymawia, wyzbywa się wojskostus nie uleczył. Wypełnił więc Pan z niebiańską wej zarozumiałości, okazuje cześć; łatwy do przymiłością swe przykazanie, bo tak ukochał swych jęcia wiary, gotowy do wyraŜenia dowodów czci.
nieprzyjaciół, iŜ uchronił ich od śmierci i natchnął Dobrze więc Łukasz zaznaczył, Ŝe setnik wysłał do
nadzieją na osiągnięcie wiecznego zbawienia. Jaki Pana swych przyjaciół, aby się nie zdawał, Ŝe swą
to wspaniały obraz Boskiej pokory, iŜ Pan nieba nie obecnością chce wywrzeć nacisk na Pana i uprzejuwaŜał za ujmę dla siebie, by udać się do sługi mością uprzejmość wywołać... Przypatrzcie się, jak
setnika! Wiara jaśnieje w czynach, lecz więcej to się dokonuje: wiara pana jest wypróbowana,
działa uprzejmość okazywana z miłością. Oczywi- sługa odzyskuje zdrowie. Mogą i zasługi pana być
ście nie dlatego tak uczynił, iŜby z dala nie mógł poŜyteczne dla sług nie tylko ze względu na jego
uleczyć chorego, lecz aby ci dać przykład, jak w wiarę, lecz i na jego moralne postępowanie. Przypokorze winieneś Go naśladować, i Ŝeby cię po- patrzcie się teŜ drugiemu objawowi pokory Pana:
uczyć, jak masz oddawać przysługi i niŜszym, i czyni to, czego nie obiecał; jeszcze nie nakazał
wyŜszym. Innym razem powiedział dworzaninowi: uzdrowienia, a juŜ słudzy, których wysłano, znaleź„Idź, syn twój Ŝyje” (J 4, 50), abyś poznał i potęgę li sługę uleczonego.
Jego bóstwa, i Jego pokorną łaskawość. Wtedy nie
św. AmbroŜy († 397)
chciał się udać, aby się nie zdawało, Ŝe w uzdro-
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Poniedziałek – 30 maja 2016
Mk 12,1-12
630
Za † Zofię Rejman (od siostrzeńca Pawła Grabias z rodziną)
900
Za † ojca Antoniego Jasion w rocznicę śmierci, †† brata Tadeusza, bratową Reginę, dziadków
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† rodziców Stefanię i Mariana, dziadków Barbarę i Andrzeja, Marię i Maksymiliana, wujka Romana i †† z rodziny oraz za † kuzyna Janusza Świątek
2. Z okazji urodzin Gabriela i Stanisławy o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i
zdrowie
NaboŜeństwo majowe i procesja Eucharystyczna
Wtorek – 31 maja 2016 – Nawiedzenie NMP
Łk 1,39-56
630
Za †† Beatę i Henryka, †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Pfarrer Alois Jurczyk, für den †
Pfarrer Johannes Post, sowie für alle †† Priester der Stadt und Land Ratibor
1800 1. Za † brata Wacława w 26. rocznicę śmierci, †† brata Wojciecha, rodziców, wszystkich †† z
rodziny Kuźma i Hytroś
2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Martę Kuropatwa (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † córkę, siostrę i ciocię Dorotę Lewosińską oraz za jej † nienarodzone dziecko,
za † Wiktora Bobko (od sąsiadów), za † Marię Woźniak (od Józefa Kowalskiego z Pisarzowej), za †† matkę Urszulę Dąbek, męŜa Henryka i pokrewieństwo, za † Alfreda Piechaczek
(w 30. dzień), za † Alfreda Stolarskiego (w 30. dzień) i †† z rodziny, za †† Stanisława Stuka,
Jarosława Jończyk, Pawła Paszek, ElŜbietę Raczek, Henryka Swoboda i dusze w czyśćcu
cierpiące, za † Henryka Śliwińskiego (w 30. dzień) oraz za †† z rodziny, za † Sławomira Niedopytalskiego (w 30. dzień), za † Jana Kloc (w 30. dzień), za † Marię Rduch w rocznicę
śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, za † syna Dariusza Falkowskiego, † męŜa Jerzego,
†† rodziców Jana i Annę Fuglewicz, †† siostry i teściów, za †† matkę Franciszkę w 2. rocznicę śmierci, † ojca Eryka Plaszka, †† z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące,
za † Janinę Miklaszewską (od córki, sąsiadów i przyjaciół)
3. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Jana z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantów i całej ich rodziny
NaboŜeństwo majowe i procesja Eucharystczna
Środa – 1 czerwca 2016 – św. Justyna, męczennika
Mk 12,18-27
630
Za †† rodziców Józefa i Anielę Dziedzioch, †† teściów Michała i Marię Pisarczyk, czterech
braci, bratową, dwie siostry z męŜami i pokrewieństwo
900
Za † Michała Kłosek, †† matkę i siostrę
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Mariana Smolnika, †† dziadków, całe pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Z okazji 40. rocznicy urodzin Katarzyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
NaboŜeństwo czerwcowe i procesja Eucharystyczna
I Czwartek miesiąca – 2 czerwca 2016
Mk 12,28-34
630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny i Jana z okazji kolejnej rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji
Anny z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Ślub: Magdalena Kotula – Łukasz Kucięba
1100
1700
Adoracja Najświętszego Sakramentu – Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1730
Procesja Eucharystyczna; naboŜeństwo czerwcowe
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 †† rodziców Genowefę i Eugeniusza Wejerowskich oraz za †† z rodzin Leszczyńskich,
Elwertowskich i Wejerowskich
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I Piątek miesiąca – 3 czerwca 2016 – Najświętszego Serca Pana Jezusa
Łk 15,3-7
630
Za † męŜa i ojca Rudolfa Drobny i †† rodziców z obu stron
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Marię, ojca Zygmunta, rodziców, pokrewieństwo z obu
stron, dusze w czyśćcu cierpiące
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1630
Szkolna: Za † Zbigniewa Surma i jego Ŝonę Janinę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1)
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Dziękczynna z okazji 10. rocznicy ślubu Katarzyny i Grzegorza o BoŜe błogosławieństwo w
rodzinie
I Sobota miesiąca – 4 czerwca 2016 – Niepokalanego Serca Maryi
Łk 2,41-51
630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za †† rodziców Magdalenę i Alojzego Rychel, dziadków Rychel i Richter, brata Romana,
ciocie Bronisławę i Annę oraz pokrewieństwo
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † Mirosława Miłek w 6. rocznicę śmierci i 36. rocznicę urodzin
2. Za † męŜa i ojca Teodora Gazdę w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, brata Czesława, całe pokrewieństwo
Niedziela – 5 czerwca 2016 – Odpust Parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7
700
Za †† rodziców Jadwigę i Ottona, brata Gerharda, †† z rodziny Schattke i Brachaczek, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 1. Suma Odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian oraz za
zmarłych Parafian
1030
Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii w 70. rocznicę urodzin i Władysława z okazji urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze
lata Ŝycia oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Wojciech Wilczyński, Adam
Piotr Rębisz, Paweł Robert Dołowy, Karolina Jadwiga Mecner
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Za † Zygmunta Makselon
W tym tygodniu modlimy się: o nowe powołania
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
naboŜeństwo majowe. Ostatnie majowe, do wtorku połączone z procesją Eucharystyczną. Od środy
naboŜeństwa czerwcowe.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
• 2 czerwca przypada pierwszy czwartek miesiąca. O 1700 Adoracja i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej; o 1730 procesja i naboŜeństwo czerwcowe.
• Mszy szkolnej w czwartek nie ma.
• W piątek przypada uroczystość patronalna naszego kościoła – Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Jest to takŜe dzień modlitw o świętość kapłanów. Msze Święte o godz. 630, 900, szkolna o 1630 oraz o
1800. O 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia, natomiast o 1730 naboŜeństwo ku czci NSPJ. Z racji
uroczystości odpustowej zachęcamy do uczestnictwa we Mszy Świętej i naboŜeństwie tego dnia. Z racji uroczystości nie obowiązuje post.
• W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Msza św. o godz. 630 w intencji Członków
śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana tajemnic oraz RóŜaniec .Od 1600 Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
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• W tę sobotę w klasztorze Annuntiata od 10 spotkanie formacyjne dla przedstawicieli Rad parafialnych.
W przyszłą niedzielę odpust parafialny. Zapraszamy na sumę odpustową w intencji Parafian o 900.
Odwiedziny chorych w sobotę 18 czerwca.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
W sobotę 11 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się Pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła Modlitwy
za Kapłanów Oremus. Rozpoczęcie o 1700. W programie takŜe: słowo Sióstr za Zgromadzenia Matki
BoŜej Miłosierdzia z Krakowa-Łagiewnik, uroczyste przekazanie relikwii św. Faustyny Kowalskiej
oraz Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; a ponadto zbiórka na świątynię Opatrzności BoŜej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za przygotowanie trasy, ołtarzy i liturgii uroczystości BoŜego Ciała.
00
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W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Maria Skatuła, lat 88, zam. na ul. Katowickiej 23A
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Ojciec Stanisław Papczyński - orędownik godności i świętości Ŝycia
Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r.
w Podegrodziu,
niedaleko
Starego
Sącza.
W młodości kilka razy otarł się o śmierć. Często
zmieniał szkoły – najpierw z powodu trudności
w nauce, a później z powodu wojen i epidemii.
Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu pijarów, a po
święceniach kapłańskich okazał się wybitnym
kaznodzieją, mistrzem Ŝycia duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem. Mając ponad 40 lat,
załoŜył pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie KsięŜy Marianów, które dzisiaj posługuje
w Polsce i na wszystkich kontynentach. Ojciec
Papczyński, przeŜywszy 70 lat, umarł w opinii
świętości w Górze Kalwarii i tam został pochowany. W ramach przygotowań do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński w 1964
r. powiedział: Ojciec Papczyński znał swój Naród
i wiedział, co jest jego mocą i siłą. Dlatego dał
Narodowi takie rady, które i dzisiaj są na czasie.
Jego Ŝycie i postać są nadal aktualne; […] musimy
go naśladować.
Stworzeni na obraz Miłosiernego Boga
i powołani do świętości
Ojciec Papczyński zachwycał się pięknem Ŝycia i widział w nim dar Trójcy Świętej. Pisał:
Wiedz, Ŝe zostałeś stworzony z niczego, […] dzięki mądrości Boskiego Artysty zostałeś uczyniony
tak piękny, Ŝe oprócz niebian wyglądem zewnętrznym przewyŜszasz wszystkie stworzenia. Bóg
okazuje ci Ŝyczliwość z czystej, bezinteresownej
miłości do ciebie. Z niej to pochodzi, Ŝe Bóg chce

(fragmenty listu Episkopatu Polski)
się z nami pojednać, dobrze nam czynić
i okazywać nam miłosierdzie. Nowy Święty wzywa równieŜ dzisiaj: Kontempluj miłosierdzie BoŜe!
Głoś, Ŝe serce Boga jest dla wszystkich otwarte
i zapewniaj, Ŝe przed Ŝadnym grzesznikiem, dopóki gotów jest pokutować, nie jest zamknięta droga
do zbawienia. Dziś, jak przed trzema wiekami,
Ojciec Papczyński zapewnia nas: Za ciebie twój
Zbawiciel, najlepszy Pasterz, oddał swoje Ŝycie.
Jesteś pełen grzechów? Jezus przyszedł zbawiać
grzeszników. Oddaj się cały Jezusowi, a cały Jezus
będzie twój. Naprawdę jest wielkim szczęściem
posiąść Ducha Świętego, jeszcze większym działać
według Ducha Świętego, a największym – dopełnić
swych dni w Duchu Świętym.
Pragnąc wszystkich prowadzić do świętości,
Ojciec Papczyński napisał swego rodzaju podręcznik Ŝycia duchowego dla świeckich i duchownych.
Rozpoczął go stwierdzeniem, Ŝe człowiek stworzony przez Boga i przez sakrament chrztu Jemu
poświęcony jest Jego mistyczną świątynią. Dalej
zaś zapisał: Jak wielka jest wasza chwała! JakaŜ
godność! Pierwszym poświęceniem naszej świątyni jest, zdaniem Ojca Papczyńskiego, sakrament
chrztu, w którym Duch Święty konsekruje nas dla
siebie. Dlatego nasz Święty zachęca wszystkich do
radosnego celebrowania rocznicy swego chrztu
i do wdzięczności za to wydarzenie kaŜdego dnia.
JakŜe cenne jest to wezwanie w 1050. rocznicę
Chrztu Polski!

