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pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 26/2016 (646) 26 czerwca 2016 r. 
 

 

XIII Niedziela Zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (9, 51 – 62) 
 
„Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił 
udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali 
się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by 
Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, poniewaŜ zmierzał do 
Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy 
chcesz, a powiemy, Ŝeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On 
odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy 
szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: 
Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł 
oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i po-
grzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo 
BoŜe. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw poŜegnać się z moimi w 
domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się 
do królestwa BoŜego.” 
 

zytamy więc, Ŝe Pan Jezus postępował w róŜny 
sposób. Jeden ofiarował się, by iść za Nim, a 

jednak został zganiony; inny nie odwaŜał się, a jed-
nak go zachęcano; trzeci zwlekał i został zganiony. 
Pierwszy powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, dokąd-
kolwiek Ty pójdziesz”. CzyŜ moŜe coś bardziej 
świadczyć o dobrej chęci, skłonności do dobrego, 
ochoczości i gotowości pójścia za Panem, dokąd-
kolwiek On pójdzie? Dziwisz się i mówisz: co to 
znaczy, Ŝe nie spodobał się Panu Jezusowi, dobremu 
nauczycielowi wzywającemu uczniów, aby dać im 
królestwo niebieskie, człowiek tak gotowy? Ponie-
waŜ On był tak potęŜnym nauczycielem, Ŝe widział 
przyszłość, rozumiemy, bracia, iŜ gdyby ten czło-
wiek poszedł za Chrystusem, szukałby swoich rze-
czy, a nie tych, które są w Chrystusie Jezusie... Czło-
wiek ten naleŜał do takich, którzy nie znają – jak 
lekarz, który go badał – samego siebie. CóŜ powie-
dział? „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, a 
Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił”. 
Lecz gdzie nie ma? We wierze twojej. Albowiem 
lisy mają jamy w sercu twoim – jesteś podstępny; 
ptaki niebieskie mają gniazda w sercu twoim – jesteś 
wyniosły. Podstępny i pyszny jesteś, nie pójdziesz za 

Mną. Jak moŜe iść podstępny za Tym, który jest 
prostotą? a do drugiego, który milczał cały czas i nic 
nie mówił, niczego nie obiecywał, powiada: „Pójdź 
za Mną”. Ile złego widział w tamtym, tyle dobrego 
w tym. „Pójdź za Mną” mówisz do niechętnego. Oto 
masz człowieka gotowego: „Pójdę za Tobą, dokąd-
kolwiek pójdziesz”, a Ty mówisz do niechętnego: 
„Pójdź za Mną”? Tego – powiada – opuszczam, bo 
widzę w nim jamy i gniazda. Dlaczego naprzykrzasz 
się mu, wzywasz go, a on się wymawia? Oto zachę-
casz i nie przychodzi, nakłaniasz, a nie idzie. CóŜ 
mówi: „Pójdę najpierw pogrzebać ojca mego”. Wia-
ra jego objawiła się wobec Pana, lecz poboŜność 
zwlekała. Chrystus Pan zaś, kiedy przygotowuje 
ludzi do Ewangelii, nie chce dać Ŝadnego usprawie-
dliwienia dla cielesnej i doczesnej miłości... „Czcij 
ojca swego i matkę swoją” – Bóg oczywiście to 
powiedział. Młodzieniec więc wolał słuchać Boga i 
pogrzebać ojca swego. Lecz jest miejsce, jest czas, 
jest i sama rzecz, która w tej sprawie, temu czasowi, 
temu miejscu słuŜy. NaleŜy uczcić ojca, lecz być 
posłusznym Bogu. NaleŜy miłować rodzica, lecz 
trzeba nań przedkładać Stworzyciela. 

św. Augustyn († 430) 
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Poniedziałek – 27 czerwca 2016        Mt 8,18-22 
   630 1. Za †† ojca Wincentego Brzezińskiego w 8. rocznicę śmierci, rodziców Annę, Juliusza Tober, 

dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Dziękczynna w intencji Grzegorza w 25. rocznicę urodzin i 22. rocznicę urodzin Beaty, z proś-

bą o łaskę wiary oraz aby zapragnęli zawierzenia swojej miłości Bogu w sakramencie małŜeń-
stwa 

 1800   Za † Annę Poznańską w 20. rocznicę śmierci, †† z rodziny Poznańskich i Skrzeszowskich, †† 
synów Jana i Stanisława oraz † córkę Helenę i męŜa Tomasza 

      NaboŜeństwo czerwcowe 
Wtorek – 28 czerwca 2016 – św. Ireneusza, biskupa i męczennika   Mt 8,23-27 
   630   O BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Irene-

usza (od Rycerstwa Niepokalanej) 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Maksymiliana i Marię, †† dziadków, rodzeństwo i 

pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji mieszkańców ul. Słowackiego 61, 63, 65, 67, 69 o BoŜe bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski dla Ŝyjących a dla †† o łaskę nieba 
      NaboŜeństwo czerwcowe 
Środa – 29 czerwca 2016 – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła  Mt 16,13-19 
   630   Za †† rodziców Marię i Pawła, †† dziadków i wszystkich †† z rodziny 
 1800   W intencji Stanisławy Klimowicz z okazji 90. rocznicy urodzin  z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za †† z rodzin Klimowicz i 
Lewkowicz 

     NaboŜeństwo czerwcowe 
Czwartek – 30 czerwca 2016        Mt 9,1-8 
   630   W intencji Stefanii o BoŜe błogosławieństwo, doświadczenie miłości BoŜej i zdrowie 
 1800   Zbiorowa za zmarłych: za †† rodziców Janinę i Władysława oraz †† dziadków z obu stron, za 

† Marię Woźniak (od Wojciecha Oleksego z rodziną), za † Piotra Sitko, †† rodziców z obu 
stron, †† Dariusza Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzek i wszystkich †† z rodziny, do Miło-
sierdzia BoŜego za † Karola KałuŜa oraz za †† z rodziny, za † córkę, siostrę i ciocię Dorotę 
Lewosińską oraz za jej nienarodzone † dziecko, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa, ojca i 
dziadka Mariana Cieszyńskiego w 14. rocznicę śmierci i z okazji urodzin, za † męŜa Dariusza 
Falkowskiego, †† siostrę Danutę Gwóźdź, ojca Jerzego Falkowskiego, dziadków Fuglewicz, 
Falkowskich, Piłat, za † Henryka Cibisa i wszystkich †† z rodziny Cibis i Harazim, za †† ro-
dziców Janinę i Stanisława Magiera oraz wszystkich †† z rodziny Lesik, za † Marię Skatuła 
(w 30. dzień), za † Jana Kloc oraz za †† rodziców Ksawerę i Bazylego Kloc, † Barbarę Kloc 
oraz †† za Katarzynę i Jana Łabińskich, za † Janinę Miklaszewską (od córki, sąsiadki i przy-
jaciół), za †† rodziców Jana i Helenę Bukowskich oraz pokrewieństwo, za † Ŝonę Władysławę 
Pluta, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron, za †† Stanisławę, Stefana, Stanisława, Juliana 
Brejdak , Emilię i Pawła Trompeta, Ryszarda Skibę, Floriana, za † Urszulę Kalus w 1. roczni-
cę śmierci, za † Henryka Pielczyk (od sąsiadów z ul. Pomnikowej 14), za † ciocię Janinę w 17. 
rocznicę śmierci, †† rodziców Michalinę i Józefa, †† rodzeństwo Antoninę, Marię, Józefa, Ste-
fana, Leokadię, Janinę Pietrzykowską, ks. Jana Posta, ks. Alojzego Jurczyka, za † ojca Man-
freda Czekała (od córki Urszuli i syna) 

      NaboŜeństwo czerwcowe 
I Piątek miesiąca – 1 lipca 2016        Mt 9,9-13 

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Haliny z okazji imie-

nin i urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800   W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 2 lipca 2016        Mt 9,14-17 
   630   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
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 1100   Ślub: Justyna Hince – Rafał Zieliński 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Wilhelma Głombik w 7. rocznicę śmierci oraz †† rodziców i 

rodzeństwo z obu stron 
   2. Dziękczynna w intencji Heleny i Henryka z okazji 50. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie 
XIV Niedziela Zwykła  – 3 lipca 2016    Iz 66,10-14; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20 
   700   Za † męŜa Józefa Lech i jego †† rodziców 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Iwony i Marcina z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
 1030   W 70. rocznicę urodzin Mieczysława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Anna Magdalena Hampel, Fabian 

Cichy oraz w intencji rocznego dziecka Mikołaj Zacharko 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa i tatę Józefa Nowaka w 1. rocznicę śmierci 
Poniedziałek – 4 lipca 2016        Mt 9,18-26 
   630   Za † Józefa Sztukę 
 1800   Za † męŜa i ojca Mariana Głomb, †† rodziców Stanisława i Józefę, braci Jana, Stefana i Józefa, 

bratową Annę, teściów Karolinę i Stanisława Głomb 
Wtorek – 5 lipca 2016         Mt 9,32-37 
   630   Za †† dziadków Marię i Maksymiliana Zemelka oraz Martę i Franciszka Grabowskich 
 1800   Za †† siostrę Krystynę, jej męŜa Gintra i syna Jensta Petersenów 
Środa – 6 lipca 2016 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy   Mt 10,1-7 
   630   Za † Józefa Ćwik 
 1800   Za †† Ŝonę Halinę Górską, rodziców z obu stron Genowefę, Jana, Paulinę, Bronisława, brata 

Eugeniusza, Bogusławę, †† z rodziny Karolinę, Karola, Genowefę, Stanisławę, Jana, Francisz-
ka, Zdzisława, Adolfa, Krzysztofa, Jarosławę, Tadeusza, Jana, Teresę oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące 

I Czwartek miesiąca – 7 lipca 2016       Mt 10,7-15 
   630   Za † Teofila Panic 
 1200   Ślub: Małgorzata Chmel – Adam Trofimczuk 
 1700   Godzina Święta 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
Piątek – 8 lipca 2016 – św. Jana z Dukli, kapłana     Mt 10,16-23 
   630   Za † Elfrydę Taszka w rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo 
 1800   Z okazji 60. rocznicy ślubu Zofii i Stanisława z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny oraz do Anioła StróŜa w in-
tencji wnuków i prawnuków 

Sobota – 9 lipca 2016         Mt 10,24-33 
   630   Za †† Aleksego Kwaśnica, rodziców i siostrę Wandę 
 1200   Ślub: Katarzyna Jędrusiak – Waldemar Wiencek 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Za †† Jana i Annę Olszyna, córkę Marię, rodziców z obu stron 
XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2016    Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Dominiki z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † męŜa, ojca, dziadka Krzysztofa Finster w 4. rocznicę śmierci, †† teściów Henrykę i Stani-

sława Finster, ojca Bronisława Klein oraz †† z rodziny z obu stron 
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 1030   Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę w 6. rocznicę śmierci oraz za zaginionego ojca i pokre-

wieństwo z obu stron 
 1200   Z okazji 75. rocznicy urodzin Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   W intencji Parafian 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo na czas przygotowań do SDM 
 

• W okresie wakacyjnym nie będzie Mszy Świętej o godz. 900. Kancelaria poranna będzie czynna od 
godz. 700 (po Mszy porannej) do godz. 800. Po południu bez zmian (w poniedziałki oraz piątki od 
1600, w czwartki po Mszy wieczornej do 2000) 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
naboŜeństwo czerwcowe. 

• W piątek 1 lipca w naszej parafii przypada całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Za-
chęcamy do modlitwy w ciągu dnia. poniewaŜ jest to zarazem pierwszy piątek miesiąca. O godz. 1730 
naboŜeństwo ku czci NSPJ. 

• W sobotę, 2 lipca spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od 1700, 

w sobotę od 1600. 
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• NajbliŜsze odwiedziny chorych na początku sierpnia. 
• W niedzielę 3 lipca na Jasnej Górze ma miejsce Zjazd Kresowian i Msza Święta w intencji wypędzo-

nych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Istnieje moŜliwość wyjazdu. Zapisy w zakrystii i 
kancelarii.  

• Koło Radia Maryja przy naszej parafii zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w niedzielę 10 
lipca. Informacje i zapisy na plakacie i pod tel. 666 046 765. 

• Przypominamy, Ŝe piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy w tym roku 15 sierpnia. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. Dziś moŜliwość wsparcia organizacji Światowych Dni 
MłodzieŜy w naszej parafii i w dekanacie. W sposób szczególny ofiary będą przeznaczone na pokrycie 
kosztów uboŜszej grupy np. z Albanii. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szcze-
gólny dziękujemy za ofiary złoŜone na cele remontowe. Zebrano kwotę 5140 zł. Bóg zapłać. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Eugenia Kuźnik , lat 72, zam. na ul. Chełmońskiego 15 
� Jadwiga Schutter, lat 95, zam. na ul. Waryńskiego 20 
� Henryk Pielczyk, lat 66, zam. na ul. Pomnikowej 14 
� Janina Gumienna, lat 80, zam. na ul. Opawskiej 83b 

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.: 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. 


