gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 24/2016 (644) 12 czerwca 2016 r.

XI Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (7, 36 – 8, 3)
„Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł
więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta,
która prowadziła w mieście Ŝycie grzeszne, dowiedziawszy się, Ŝe jest
gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i
stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i
włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i
namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił
sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, Ŝe
jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch dłuŜników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy
nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, Ŝe ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i
rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami
oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje
całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, poniewaŜ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza,
mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do
siebie: KtóŜ On jest, Ŝe nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie BoŜym. A było z
Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną,
którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, Ŝona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które
im usługiwały ze swego mienia.”

Z

astanówcie się, bracia, nad tak wielką litością...
Pan wzywa tych, których ogłasza jako splamionych grzechami, a tych, na których się Ŝali, iŜ
Go opuścili, stara się znaleźć, aby ich przygarnąć.
Niechaj więc nikt nie marnuje czasu tak wielkiego
miłosierdzia, nich nikt nie odtrąca lekarstwa litości
BoŜej. Oto najwyŜsza Dobroć, od której odwróciliśmy się, wzywa nas z powrotem i przygotowuje dla
nas łono swej łaskawości. Niech kaŜdy się zastanowi, jakie ma długi i gdy Bóg na niego czeka,
niech nie odwraca się od Niego ze wzgardą. Niech
wróci ten, kto przy Nim nie chciał pozostawać; kto
nie dbał, aby stać, niech się podniesie przynajmniej
po upadku!... Na siebie więc, najdroŜsi, na siebie
zwróćcie oczy swego ducha i pokutującą grzeszną

niewiastę weźcie za przykład do naśladowania.
Opłakujcie to, o czym pamiętacie, Ŝe zawiniliście w
młodości i w latach dojrzałych. Plamy swego postępowania, swych czynów obmywajcie łzami.
Miłujmy ślady naszego Odkupiciela, którymi pogardzaliśmy przez grzechy. Oto – jak powiedzieliśmy – otwiera się serce niebiańskiej Litości, aby
nas przyjąć. Nie gardzi naszym Ŝyciem skalanym.
Przez to, Ŝe się brzydzimy naszym splamieniem,
otrzymujemy wewnętrzną czystość. Jeśli powracamy, Pan nas łaskawie przyjmuje. Nie moŜe juŜ być
dla Niego niegodnym Ŝycie grzeszników, jeśli oni
obmywają je łzami w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.
św. Grzegorz Wielki († 604)
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Źródło - gazetka

Poniedziałek – 13 czerwca 2016 – św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła
Mt 5,38-42
630
Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowski, †† dwóch braci Leona i Zygfryda, † Gertrudę
Iskra i dusze w czyśćcu cierpiące
900
W int. † siostry Wandy Kucharskiej w kolejną rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w rocznicę urodzin Marka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo, umocnienie wiary i zdrowie w całej rodzinie
2. O dar Ŝycia wiecznego dla † mamy Marii, dla †† z rodzin Mostek, Skatuła, Kretek oraz dla †
Eryki
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 14 czerwca 2016 – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Mt 5,43-48
630
Za † męŜa Józefa Miguła w 15. rocznicę śmierci, † Franciszka Widok, †† rodziców z obu stron
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Anna und Franz Nowak
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Henryka z
okazji 65. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza Pytel, †† rodziców z obu stron, †† z rodziny i
dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 15 czerwca 2016 – bł. Jolanty, zakonnicy
Mt 6,1-6.16-18
630
Za †† rodziców, siostrę Julię i Martę, szwagra Jana i za † wujka Karola i Martę
900
Za † Marię Woźniak (od rodziny Krolów)
Pielgrzymka wiernych i kapłanów dekanatu Pietrowice do Kościoła Jubileuszowego
1800 1. W intencji ks. Proboszcza z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Antoniego Jabłonka, rodziców z obu stron, pokrewieństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące
3. Zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Janinę Prędką w 3. rocznicę śmierci, ojca Jana, siostrę
Urszulę oraz †† krewnych, za † Marię Woźniak (od Zenki z rodziną z Limanowej), za † Zbigniewa Surma i jego † Ŝonę Janinę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1), za † Halinę
Mościcką (od lokatorów z ulicy Katowickiej 23 i 23a), za † męŜa Henryka Błaszczyk i †† z
rodziny Błaszczyków, za †† rodziców Pawła i ElŜbietę oraz † teścia Herberta i szwagra Joachima, za † Marię Kwasiński w 5. rocznicę śmierci i za jej †† rodziców oraz za teścia, za †
Jadwigę Andryszczak (w 30. dzień), za † Janinę Miklaszewską (w 30. dzień, od córki, sąsiadki i przyjaciół), za † Lidię Duraj – Łata (w 30. dzień), za † Ryszarda Kiczka w 1. rocznicę
śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława Kudzia w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, bratową Irenę Mucha, szwagra Władysława, Mirosława Rudnickich i dusze w czyśćcu cierpiące, za †† z rodziny Markiewicz, Kozimenko, Ozimek, Korpaczewskich o
Ŝywot wieczny, za † ojca Teodora, brata Jerzego i †† z rodziny Kuteń i Andres, za † Marię
Kuszewską (od wnuczki), za †† męŜa Eugeniusza, syna Mirosława, †† rodziców, za † męŜa
Jerzego Gonsior w rocznicę śmierci, za †† siostrę, trzech braci, rodziców z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące, za †† brata Jana, teściów, rodziców, rodzeństwo z obu stron i †† z rodziny;
za † Stanisława Niedopytalskiego (pod sąsiadów z ul. Pomnikowej 28)
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 16 czerwca 2016
Mt 6,7-15
630
Za † Janinę Tantała w 23. rocznicę śmierci
Szkolna: W intencji Bartłomieja Kućma z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
1630
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† syna Jana, męŜa Eugeniusza, brata Tadeusza, siostrę Helenę i
†† z całej rodziny
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
3. Za † Krystynę Sawicką, †† Marię i Leona Fleger, Michała i Józefę Sawickich
NaboŜeństwo czerwcowe
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Piątek – 17 czerwca 2016 – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Mt 6,19-23
630
Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin Wiesława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900
Z okazji imienin Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za †† rodziców Marię i Władysława, Edwardę i Jana, brata Mariana i siostrę Mieczysławę,
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Gintra, †† rodziców Ignacego i Martę, teściów Józefa i Gertrudę, siostrę Małgorzatę
oraz †† Pawła i Helenę, dziadków z obu stron, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 18 czerwca 2016
Mt 6,24-34
630 1. Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej o BoŜe błogosławieństwo dla
członków rodzin szensztackich
2. Do Pana Jezusa Miłosiernego w intencji Piotra w 85. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla solenizanta i całej rodziny
1100
Ślub: Magdalena Brzezińska – Paweł Solich
1200
Ślub: Samanta Kyrcz – Patryk Kaszta
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † Jerzego Nowaka w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców i dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Andrzeja Grabowskiego w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców
Annę i Nikodema Bobryk, teściów Agnieszkę i Eryka Grabowskich, pokrewieństwo z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
XII Niedziela Zwykła – 19 czerwca 2016
Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
700
Za † Małgorzatę Fryt (od brata z rodziną)
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa, ojca i dziadka Jerzego Nowaka w 1. rocznicę śmierci
1030
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z okazji 50. rocznicy urodzin Andrzeja Flegel z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1200 1. Dziękczynna w intencji ks. Proboszcza z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej i o opiekę Matki Najświętszej
2. Za †† rodziców Potaczek i Strzałka i wszystkich †† z rodziny
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
NaboŜeństwo czerwcowe
1730
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Efrema w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefa i Gertrudę, rodziców Stanisława i Marię, †† z pokrewieństwa, † wnuczkę Iwonkę w 1. rocznicę śmierci
i za dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: w intencji czcicieli Serca Pana Jezusa
• Dzisiaj gościmy ks. Mateusza Patyckiego, neoprezbitera. Dziękujemy za obecność, wygłoszone kazanie. Po Mszy zachęcamy do przyjęcia błogosławieństwa prymicyjnegeo.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
naboŜeństwo czerwcowe.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
• W czwartek, 26 czerwca po wieczornej Mszy Świętej i naboŜeństwie (ok. 1845) w domu katechetycznym spotkanie przed pielgrzymką na Kresy. Dysponujemy jeszcze ostatnimi wolnymi miejscami.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas II gimnazjum.
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Źródło - gazetka
Ponawiamy zaproszenie dla wszystkich młodych do udziału w dniu wspólnoty w diecezji w ramach
Światowych Dniach MłodzieŜy. Wraz z wszystkimi gośćmi z zagranicy udamy się na G. św. Anny, a
później do Opola na występ Siewców Lednicy i Koncert Uwielbienia. Zapisy przez formularz zamieszczony na stronie parafialnej. W celach organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zapisy.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, o godz. 1545 RóŜaniec
Fatimski.
W dniach od 25 czerwca do 1 lipca organizowane są rekolekcje oazowe dla dzieci w DusznikachZdrój w klasztorze oo. Franciszkanów na rynku zdrojowym. W rekolekcjach Oazy Dzieci BoŜych
mogą wziąć udział dzieci po klasie II, III, IV i V Szkoły podstawowej. Koszt rekolekcji wynosi 500 zł.
Szczegółowe informacje u ks. Zygmunta Nagel z par. WNMP (mail: zygmuntnagel@gmail.com)
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Polecamy ksiąŜkę – wywiad z Ojcem Świętym Franciszkiem poświęcony Miłosierdziu. Jest teŜ do
nabycia Dzienniczek św. S. Faustyny.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień przed kościołem zbiórka
na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Antoni Blokesz, lat 73, zam. na ul. Opawskiej 87
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Warto mieć Dzienniczek
W filmie „Faustyna” jest bardzo wymowna scena. Spowiednik s. Faustyny, ks. Sopoćko jest „męczony” długimi wyznaniami św. Zakonnicy. Sam przeŜywa jeszcze wiele rozterek i niepewności. Wreszcie zrezygnowany mówi: „Niech to siostra wszystko spisze. Ja będę to raz w
tygodniu czytał”. Tak powstał „Dzienniczek” największe dzieło mistyki, a na pewno jedna z najbardziej poczytnych ksiąŜek na całym świecie.
DZIENNICZEK napisany w formie pamiętnika powstał w ostatnich
czterech latach Ŝycia św. Siostry Faustyny. Ukazuje on obraz zjednoczenia jej duszy z Bogiem oraz głębię Ŝycia duchowego. Pan obdarzył
siostrę Faustynę wielkimi łaskami: darem kontemplacji, głębokiego
poznania tajemnicy miłosierdzia BoŜego, wizjami, objawieniami, ukrytymi stygmatami, darem proroctwa i czytania w duszach ludzkich, a
takŜe, rzadko spotykanym, darem mistycznych zaślubin.
Dziś przed kościołem (takŜe w zakrystii) do nabycia „Dzienniczek” w
róŜnych formatach. Zachęcamy do nabycia.
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.: 700 – 800;
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.

