gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 25/2016 (645) 19 czerwca 2016 r.

XII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (9, 18 – 24)
„Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie,
zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uwaŜają Mnie tłumy?
Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią, Ŝe któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich:
A wy za kogo Mnie uwaŜacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza
BoŜego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, Ŝeby nikomu o
tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia
zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je,
a kto straci swe Ŝycie z mego powodu, ten je zachowa.”
Chrystus: Synu, nie osiągniesz doskonałej
wolności, jeśli się siebie samego nie zaprzesz.
Przywiązani do dóbr ziemi dźwigają cięŜkie
kajdany; to miłośnicy samych siebie, chciwi, ciekawi, niespokojni, oddani w niewolę zmysłów, a
nie sprawom Chrystusa, marzący o posiadaniu tego,
co przeminie.
Zginie bowiem wszystko, co nie jest poczęte z
Boga.
Pamiętaj na krótkie, doskonałe wezwanie: porzuć wszystko, a znajdziesz wszystko, porzuć
wszelką Ŝądzę, a znajdziesz spokój.
RozwaŜaj to w sercu, a gdy to spełnisz,
wszystko zrozumiesz...
Wiedz z całą pewnością, Ŝe powinieneś Ŝyć
umierając sobie; im kto więcej obumiera sam sobie,
tym więcej Ŝyje dla Boga.
Nikt nie jest zdolny zrozumieć rzeczy niebieskich, dopóki dla Chrystusa nie wprzęgnie się w
jarzmo krzyŜa.
Nie ma nic milszego Bogu, nic zbawienniejszego dla ciebie na tym świecie, jak chętnie cierpieć dla Chrystusa.

Gdyby ci przyszło wybierać, pragnij raczej doświadczać dla Chrystusa przeciwności, niŜ doznawać obfitych pociech; tak bowiem bardziej
upodobnisz się do Niego i do wszystkich świętych.
Zasługa nasza i postęp w doskonałości nie polega na wielkiej ilości słodyczy i pociech, ale na
znoszeniu wielkich ucisków i bólu.
Gdyby dla zbawienia ludzkiego było coś lepszego i poŜyteczniejszego aniŜeli cierpienie, Chrystus pokazałby to niezawodnie słowem i przykładem.
Lecz On, zarówno uczniów za Nim idących,
jaki i wszystkich, którzy chcą Go naśladować,
wzywa wyraźnie do noszenia krzyŜa, mówiąc: Jeśli
kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyŜ swój i niech Mnie
naśladuje (Łk 9, 23).
Po przeczytaniu i rozwaŜeniu tego niech to będzie naszym wnioskiem końcowym: Przez wiele
ucisków trzeba nam wejść do Królestwa BoŜego
(Dz 14, 21).
O naśladowaniu Chrystusa, III, 32; II, 12
(św. Tomasz à Kempis, XV w.)
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Poniedziałek – 20 czerwca 2016 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Mt 7,1-5
630
Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Gizeli w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
oraz za †† męŜa Winfryda, rodziców, brata i bratowe
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Kazimierę Łomińską w 80. rocznicę urodzin, a takŜe za jej †
męŜa
1800 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Gerarda i Krystyny Warkocz oraz dzieci i wnuków
2. Za † męŜa i ojca Józefa Komsta w 3. rocznicę śmierci oraz za † syna Mariusza i za †† z obu
stron
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 21 czerwca 2016 – NMP Opolskiej
Mt 12,46-50
630
Za †† rodziców Albertynę i Alojzego Podeszwa, brata Herberta i bratanicę Irenę
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für die †† Christine Passon ind Ursula Kalus
am 1. Todestag, sowie für alle †† Teilnehmer der deutschsprachigen Gottesdienste
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą: o dalsze Błogosławieństwo BoŜe, światło Ducha Świętego, dar zdrowia w intencji ks. Bogdana Kicingera w
50 rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa oraz mszy św. prymicyjnej.
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Olgę Fajngold, ojca Maksymiliana, pokrewieństwo z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
3. Za † mamę i babcię Liliannę Fliszkiewicz w 3. rocznicę śmierci
4. Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Koza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 22 czerwca 2016
Mt 7,15-20
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Bogusławę Koziczką, Natalię, Franciszka, Janinę i Tadeusza
Antonowicz, Aleksandrę Brzoską, Helenę Fedak i Józefa Marcinkowskiego
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Rudolfa, brata Zygmunta oraz dziadków z obu
stron
1800 1. Za † Jadwigę Daniel w 4. rocznicę śmierci
2. W intencji Moniki z okazji 19. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 23 czerwca 2016
Mt 7,21-29
630
Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz za †† Ilinę i Jana Gorzko
1630
Szkolna: Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego
1800 1. Msza Święta na zakończenie roku szkolnego w intencji młodzieŜy oraz w intencji wszystkich uczestników Światowych Dni MłodzieŜy w Krakowie
2. Za † ojca Pawła Świętek
3. Do Miłosierdzia BoŜego za † tatę Stanisława Dydyńskiego w 39. rocznicę śmierci
4. W intencji ojca Franciszka z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
Piątek – 24 czerwca 2016 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Łk 1,57-66.80
630
Za †† ojca Jana, matkę Annę, braci Bolesława i Albina, siostry Honoratę i Leontynę, rodziców
Kurowskich i teściów Jana i Stefanię Rusin
900
Z okazji urodzin Kamila o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za † siostrę Rozwitę Koselek w 9. rocznicę śmierci, †† rodziców Roberta, Helenę Koselek
oraz † męŜa Henryka Dobies i †† rodziców
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alicję i Mariana, męŜa Mariana, teściów Cecylię i
Zygmunta, dziadków z obu stron i pokrewieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
Wieczór Damsko-Męski, spotkanie z p. Krystianem Wojaczkiem i wykład nt. „Co to znaczy
gdy kobieta mówi: ‘Daj mi spokój’?”
2000
Wieczór Uwielbienia
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Sobota – 25 czerwca 2016
Mt 8,5-17
630 1. Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Szefler i całe †† pokrewieństwo
2. Dziękczynna w intencji Małgorzaty z okazji 60. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i
dary Ducha Świętego dla całej rodziny
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Rity z okazji 90. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Za †† rodziców Janinę i Pawła Ratuś
XIII Niedziela Zwykła – 26 czerwca 2016
1 Krl 19,16.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62
700
W intencji Edyty z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i jej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Jolanty i Bogdana z okazji 35. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1030
W intencji rocznych dzieci: Hanna Magdalena Zarzycka, Klara Konopka, Marta Konopka,
Magdalena Kachel, Lena Klimasara, Miłosz Lisztwan, Teresa Trzop
Z podziękowaniem za 60 lat szczęśliwego poŜycia małŜeńskiego Janiny i Ignacego, z prośbą o
1200
BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Za † ojca i dziadka Maksymiliana Kłosek, †† dziadków Kłosek i Balarin i całe †† pokrewieństwo
W tym tygodniu modlimy się: w intencji księŜy w kolejne rocznice święceń kapłańskich oraz o nowe
powołania
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym; zapraszamy takŜe na godz. 1545 na RóŜaniec
Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo czerwcowe.
Dziś takŜe w ramach cyklu Muzyka w Starym Opactwie w Rudach Raciborskich koncert o godz. 1700.
Wystąpi chór i kwartet smyczkowy z Babic.
Zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wieczorka we
wtorek w czasie której modlić się będziemy w intencji ks. Bogdana Kicingera w 50 rocznicę Jego
święceń kapłańskich oraz Mszy Świętej Prymicyjnej, którą sprawował w naszym kościele 21
czerwca 1966 roku. Zapraszamy do licznego udziału.
Ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w środę.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej.
Msza szkolna na zakończenie roku szkolnego w czwartek o 1630. Zapraszamy nie tylko dzieci, ale
równieŜ rodziców, wychowawców i nauczycieli.
Zachęcamy dzieci do skorzystania ze spowiedzi przed wakacjami (w czwartek od 1600).
Na czwartkową wieczorną Mszę Świętą o godz. 1800 zapraszamy równieŜ całą młodzieŜ, a zwłaszcza wszystkich wybierających się do Krakowa na Światowe Dni MłodzieŜy. Po Mszy Świętej i naboŜeństwie spotkanie o charakterze informacyjnym.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
W piątek na godz. 1900 zapraszamy na ostatni Wieczór Damsko-Męski. Wykład nt: „Co to znaczy,
gdy kobieta mówi: Daj mi spokój!” wygłosi p. prof. Krystian Wojaczek, kierownik katedry Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego UO.
RównieŜ tego dnia o godz. 2000 Wieczór Uwielbienia, który poprowadzi zespół Piąty Wyraz. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W nocy z piątku na sobotę o godz. 200 wyjazd na pielgrzymkę na Kresy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
W czwartek, 28 lipca Ojciec Święty Franciszek odprawi na Jasnej Górze Mszę Świętą dla wszystkich wiernych z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Planujemy wyjazd. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
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Znamy juŜ grupy które przyjadą do naszej parafii w ramach Dni w Diecezji. Gościć będziemy 18 osobową grupę z Bahrainu oraz 52 osobową grupę Włochów. W ostatnim tygodniu będą w naszej parafii
takŜe Albańczycy (ok. 60 osób). Ci ostatni zasadniczo będą mieszkać w Miedonii.
W związku z przygotowaniami do przyjęcia tych osób w naszym dekanacie w niedzielę, 26 czerwca
przed kościołami odbędzie się zbiórka na cele organizacyjne. W sposób szczególny prosimy o wsparcie osób, które same nie goszczą młodych we własnych domach, ale chciałyby pomóc w organizacji
tego wydarzenia.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe zgodnie z zapowiedzią
przed kościołem zbiórka na cele remontowe. Czekamy na wymianę pozostałych drzwi w kościele; natomiast jeszcze w tym tygodniu planujemy wymianę okien w kaplicy pod kościołem.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za modlitwę, Ŝyczenia z okazji kolejnych rocznic święceń kapłańskich.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Agnieszka Jęczmionka, lat 89, zam. na ul. Słonecznej 20
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEśY
SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEśY
Drodzy Młodzi Przyjaciele
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk
10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa
z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś
na kaŜdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.
Drodzy Młodzi, zbliŜające się Światowe Dni
MłodzieŜy to zaproszenie do tego, by poczuć na
sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem
wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, do Jego Ewangelii i Jego Kościoła. Inicjator
Światowych Dni MłodzieŜy, Ojciec Święty Jan
Paweł II, mówił, Ŝe „rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za KrzyŜnem Roku
Świętego, stanie się (...) źywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Drodzy Młodzi,
kaŜdy z Was jest obrazem współczesnego Kościoła.
Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska,
tak patrzą na Was wasi rówieśnicy, którzy juŜ w
lipcu przyjadą do Polski z całego świata. TakŜe i
Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie
samych. Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce BoŜej nasz Naród i kaŜdego z Was,
Waszą wiarę i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane wybory i nadzieje, a takŜe
Wasz udział w XXXI Światowych Dniach MłodzieŜy. Ponawiamy serdeczne zaproszenie do
udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni MłodzieŜy. Towarzyszymy Wam teraz,
na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas
spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy
modlić się takŜe w Krakowie. Zachęcamy, by
wspólny udział w Światowych Dniach MłodzieŜy
był takŜe wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”. Drodzy Rodzice
i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieŜy, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. Do wszystkich kierujemy
słowa św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie
lękajcie się”. Niech Bóg Wszechmogący Wam
błogosławi.
Biskupi Polscy

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.

