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XIX Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (12, 32 – 48)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko,
gdyŜ spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie
wasze mienie i dajcie jałmuŜnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie
niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje
ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce
wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A
wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i kaŜe im zasiąść do stołu, a
obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straŜy przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak
zastanie. A to rozumiejcie, Ŝe gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy teŜ bądźcie gotowi, gdyŜ o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy teŜ do wszystkich? Pan odpowiedział: KtóŜ jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją
słuŜbą, Ŝeby na czas wydzielił jej Ŝywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy
tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów
powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i słuŜące, a przy tym jeść, pić i
upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; kaŜe
go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i
uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a
komu wiele zlecono, tym więcej od niego Ŝądać będą.”

D

o gromady wybranej trzódki dołącz moją
bezpłodną duszę, moją – owieczki, którą jestem, aby spodobało się woli Twojego Ojca dać mi
królestwo, jak je im dałeś... Nie naśladowałem
Twego sługi, który oczekiwał na Twe przyjęcie,
Panie; nie oczekuję Twego przyjścia ani o drugiej,
ani o trzeciej straŜy. I dlatego nie mam nadziei na
dostąpienie tego wzniosłego i niewysłowionego
zaszczytu zawartego w obietnicy, Ŝe się przepaszesz i będziesz usługiwał w miejsce sługi. Ale
raczej upodobniłem się do nieszczęśnika, który bił
Twoje sługi; podobnym do pijaka i Ŝarłoka, który
zmarnował Twe dobra, o Panie. I byłbym szczęśliwy, gdybym to uczynił nieświadomie, a nie jako

znający zło, abym nie otrzymał wielu razów kijem,
ale tylko niewiele, na miarę zła. Ale teraz zwróciłem się ku wiedzy o złu, a stałem się z własnej woli
nieświadomy wiedzy o dobrym; nie jestem pilnym
straŜnikiem mej duszy czuwając w duchu niczym
stróŜ nocny. Obudź mnie z tego snu niosącego
śmierć, abym się ustrzegł od bandyty (diabła); daj
mi nadzieję ufności aŜ do świtu, abym się nasycił
Twoim widokiem. Uczyń mnie podobnym do sługi,
który Ŝywi swych towarzyszy, aby dać we właściwym czasie rdzeń nauki Słowa kaŜdej wygłodniałej
duszy... Zapal lampę przykazań w mej mrocznej i i
nieoświetlonej duszy...
Nerses Sznorhali († 1173)

2

Źródło - gazetka

Poniedziałek – 8 sierpnia 2016 – św. Dominika, kapłana
Mt 17,22-27
630 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜą opiekę i zdrowie
dla Kazimiery Bębnowicz z okazji 91. rocznicy urodzin
2. Za † Marię Woźniak (od Bolesława Woźniak z rodziną)
1800
Za † Heinza Kotzur w rocznicę śmierci i za †† z rodziny
Wtorek – 9 sierpnia 2016 – św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, dz. i męcz., patr. Europy Mt 25,1-13
630 1. Za †† rodziców
2.Za † Mariana Kos (od Widi i Mariusza z synami, Łukasza i Emilii z córkami, od siostry Janki z męŜem)
1800
Za ††rodziców Jana i Bronisławę Kubów i za †† z rodziny
Środa – 10 sierpnia 2016 – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
J 12,24-26
630
Za † męŜa, ojca i dziadka Jana Skroban w rocznicę urodzin
1800
W intencji ks. Kamila z okazji urodzin o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od RóŜ
RóŜańcowych)
Czwartek – 11 sierpnia 2016 – św. Klary, dziewicy
Mt 18,21-19,1
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Zbigniewa Buniak, Janinę i Karola Bruch, Janinę i Bronisława
Bruch, teściów Michalinę i Piotra Buniak, szwagrów Edwarda, Tadeusza, Józefa i Jerzego oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Za † Paraskewię Humeniuk w 7. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
Piątek – 12 sierpnia 2016
Mt 19,3-12
630
Za † męŜa Antoniego Krawczyka w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
oraz za † zięcia Ryszarda Ptak
1800
Za †† rodziców Ludwika i Alojzę Śliwka, ElŜbietę, Antoninę, braci Eugeniusza i jego Ŝonę,
Tadeusza oraz męŜa Wilhelma Głombik
Sobota – 13 sierpnia 2016
Mt 19,13-15
630
Za † Emilię Kurchan
1730
Nieszpory Maryjne
W sobotni wieczór: Za †† rodziców Ludwikę i Czesława Nowodworskich, †† dziadków z obu
1800
stron, † Jana Kampika oraz wszystkich †† z rodziny
XX Niedziela zwykła – 14 sierpnia 2016
Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53
700
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i zdrowie dla rodziny Krzysztofa i Magdaleny, Aliny i Manfreda Piechulów
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z podziękowaniem za wszystkie łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo z okazji 18. rocznicy urodzin Mateusza
1030
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Renaty z
okazji 60. rocznicy urodzin
1200
Dziękczynna w intencji Krystyny i Zygmunta z okazji 40. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia oraz o zdrowie
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Bernadety z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Poniedziałek – 15 sierpnia 2016 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ap 11,19;12,1.3-6.10; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
ROZPOCZĘCIE PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ
700
Do Miłosierdzia BoŜego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z okazji 80. rocznicy urodzin
Gerarda, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Mariana Janczy, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900
W kościele na Ostrogu Msza Święta na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
1030
Za †† rodziców Jerzego i Hildegardę Trompeta i za † siostrę Magdalenę
1200 1. Za † matkę Jadwigę Okulowską i wszystkich †† z rodziny
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2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny i Rafała w rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz o opiekę Anioła StróŜa
dla synów Dawida i Jakuba
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Zbiorowa za zmarłych: za † Stanisławę Kucharczyk, za † męŜa Henryka, †† z rodziny, za †
Adelajdę Moskwa w 7. rocznicę śmierci, †† męŜa Antoniego i trzech braci, za † tatę Józefa
Grabowskiego w 1. rocznicę śmierci, za † mamę Janinę w 20. rocznicę śmierci i †† z rodziny
Piekarskich i Rolnik, za † męŜa i ojca Mariana Koniecznego w 4. rocznicę śmierci, †† dziadków
Klarę i Pawła Koniecznych oraz za †† z rodziny Szabliński i Leśniak, za † męŜa Stanisława Helda w 2. rocznicę śmierci, za † Marię Woźniak w rocznicę urodzin (od chrześnicy Agnieszki), do
Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Sergiusza Owerczuk oraz †† teściów Marię i Józefa
Kwiatkowskich i wszystkich †† z rodziny Sawickich oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za † syna
Dariusza Falkowskiego, † męŜa Jerzego, †† rodziców Annę i Jana Fuglewicz, †† siostry i teściów, za † ojca Grzegorza w 1. rocznicę śmierci, † mamę Marię i †† z pokrewieństwa, do Miłosierdzia BoŜego za † mamę i babcię Teresę Wolną w 1. rocznicę śmierci, † ojca i dziadka Gwidona oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron, za † Ŝonę Bronisławę Libowski w 7. rocznicę
śmierci, †† rodziców z obu stron, za † Józefa Nitoń w 1. rocznicę śmierci, za † Eleonorę Tomczyk w 23. rocznicę śmierci oraz za †† Jerzego, Tadeusza, Stanisława, Ryszarda, Zofię i Marię
Buzyń, za † męŜa Stanisława Mikołajczyka w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za †
Stanisława Kamińskiego (w 30. dzień), za † Mariana Kos (od lokatorów z ulicy Katowickiej 9),
za †† rodziców Lucynę i Henryka Deląg oraz brata Waldemara Mülbauer, za †† rodziców Helenę i Wojciecha Woszek oraz Anielę i Augustyna Zaczyk, do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Józefa i Helenę Krzeszewskich, dziadków z obu stron, † męŜa Henryka i rodzeństwo, za †
Józefa Piórko (w 30. dzień), za † Helenę Gawrońską (w 30. dzień, od lokatorów z ulicy Kossaka
61), za † ojca Mariana Jarmołowicz, †† teściów i pokrewieństwo z obu stron, za † Richarda
Kowala (od rodziny Smereka), do Miłosierdzia BoŜego za † Marka Górnego (w 30. dzień, od
rodziny, przyjaciół, znajomych i kolegów z pracy), za †ojca Pawła w 10. rocznicę śmierci, mamę
Marię oraz rodziców Janinę i Rudolfa
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Wtorek – 16 sierpnia 2016
Mt 19,23-30
630
W intencji Karola z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Za † męŜa i ojca Joachima Duda w 5. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Środa – 17 sierpnia 2016 – św. Jacka, kapłana, gł. patrona metropolii górnośląskiej Mk 1,14-20
630
Za †† rodziców Jacka i Rozalię, †† teściów Michała i Marię, †† dziadków z obu stron
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Za † Tomasza Poznańskiego w 40. rocznicę śmierci, za †† Ŝonę Annę, synów Jana i Stanisława, córkę Helenę oraz za †† z rodziny Poznański i Skrzeszowski
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Czwartek – 18 sierpnia 2016
Mt 22,1-14
630
Do BoŜej Opatrzności w int. Leonardy i Kazimierza z okazji kolejnej rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie i opiekę Matki Najświętszej
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Za † córkę Kornelię w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Paulinę i Emila, brata Franciszka i
bratanka Karola oraz za wszystkich †† z rodziny Mucha
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
Piątek – 19 sierpnia 2016
Mt 22,34-40
630
Dziękczynna w intencji Barbary i Jerzego w 55. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie w rodzinie
1730
Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec
1800
Dziękczynna w intencji Pauliny z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
2100
Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski
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Sobota – 20 sierpnia 2016 – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Mt 23,1-12
630
Za † mamę Marię śebrowską w 12. rocznicę śmierci, †† ojca Aleksandra, brata Romualda,
ciocie Janinę i Antoninę oraz Leokadię i Jana Lipińskich i dusze w czyśćcu cierpiące
1100
Msza Święta na Jasnej Górze na zakończenie pielgrzymki
1100
Ślub: Natalia Gamoń – Jarosław Jarząbek
1200
Ślub: Zuzanna Burek – Jan Orwat
1300
Ślub: Anna Hebdzińska – Michał Pośpieszny
1400
Ślub: Katarzyna Górna – Artur Okrent
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: Za † Monikę Zawisz w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów i dusze w
czyśćcu cierpiące
XXI Niedziela zwykła – 21 sierpnia 2016
Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30
700
Za † syna Roberta Liszka w 8. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† męŜa Franciszka, ojca Teodora, brata Bernarda, teściów Lidię i Adama oraz †† z pokrewieństwa
1030
Za †† rodziców Andrzeja i Bronisławę Misiur, teściów Franciszka i Józefę Ziemba, szwagra
Józefa Ziemba i wszystkich †† z rodzin z obu stron
1200
Za † matkę Władysławę Palczyńską w 22. rocznicę śmierci, † ojca Stanisława, †† rodziców z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Gabrysi i Leszka z okazji 10. r. ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo na czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę
•
•

•
•
•
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
Tradycyjnie w miesiącu sierpniu zachęcamy do podjęcia abstynencji od napojów alkoholowych
w duchu zadośćuczynienia za grzechy pijaństwa i alkoholizmu. Takie wyrzeczenie ma znaczenie
duchowe, jako pewna forma postu, zwłaszcza jeśli jest połączone z modlitwą. Dobrowolna abstynencja zmienia takŜe zgubne obyczaje (tzw. przymus picia) i jest formą wsparcia dla ludzi uzaleŜnionych,
którzy jeśli chcą Ŝyć trzeźwo, to muszą zachować całkowitą abstynencję.
Sierpień to tradycyjny miesiąc pielgrzymek pieszych na Jasną Górę. Z Raciborza pielgrzymka
wyruszy w poniedziałek, 15 sierpnia z kościoła na Ostrogu. Prosimy o wcześniejsze zapisy do grupy
niebieskiej.
Tych, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na pielgrzymkowy szlak zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. W kolejne dni pielgrzymki będziemy się spotykać na modlitwie RóŜańcowej o 1730, na
Mszy Świętej z kazaniem o 1800 oraz na Apelu Jasnogórskim o 2100.
W dniach od 13 do 15 w Kamieniu Śląskim uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka. Szczegóły na
plakatach.
Dzisiaj, zgodnie z zachętą księdza Biskupa, przed kościołem zbiórka na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych. W odezwie ksiądz Biskup napisał: „W ostatnich tygodniach
nad wieloma miejscowościami naszej diecezji przechodziły gwałtowne wichury i ulewy. Dnia 11 lipca w parafii Koźle Rogi w godzinach wieczornych przeszła trąba powietrzna. Nawałnica uszkodziła
ponad 30 dachów. Woda zalała i zniszczyła dobytek. Polecając poszkodowanych Maryi Pocieszycielce strapionych. proszę Was drodzy diecezjanie o konkretny gest miłosierdzia. W niedzielę, 7 sierpnia
przed wszystkimi kościołami naszej diecezji zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla ofiar
anomalii pogodowych. Zebrane fundusze przeznaczymy na usuwanie skutków nawałnic oraz wsparcie poszkodowanych w ich powrocie do normalnego Ŝycia”.
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