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XXI Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (13, 22 – 30)
„Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróŜ
do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni
będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyŜ wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze,
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On
wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić:
PrzecieŜ jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie BoŜym,
a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem
w królestwie BoŜym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.”

Z

pewnością niewielu jest takich, co zostaną
zbawieni*. RozwaŜcie więc zagadnienie dopiero co postawione nam w Ewangelii: „Panie – powiedziano – czy tylko nieliczni zostaną zbawieni?”
(Łk 13, 22 nn.) A co Pan na to? Nie mówi: Nie
nieliczni, ale wielu zostanie zbawionych. Nie, tego
nie powiedział. Ale co rzekł, gdy usłyszał słowa:
„Czy tylko nieliczni zostaną zbawieni?” – „Usiłujcie wejść przez ciasną bramę”. Gdy więc słyszysz:
nieliczni są zbawieni, (to wiedz, Ŝe) potwierdził
Pan to, coś usłyszał. Przez ciasną bramę wchodzi
niewielu. Gdzie indziej zaś mówi: „Wąska i ciasna
jest droga, która prowadzi do Ŝycia, i nieliczni tylko
wchodzą przez nią; szeroka zaś i przestronna jest
droga, która prowadzi na zatracenie i liczni są ci,
którzy po niej kroczą” (Mt 7, 13-14)... Słuchajcie
mnie, wy, nieliczni. Wiem, Ŝe wielu słucha, ale
niewielu jest posłusznych. Widzę klepisko, szukam
ziarna. Gdy się młóci na klepisku, ziarno zaledwie
widać, więc trzeba je przewiewać. Nieliczni są ci,
którzy zostaną zbawieni, w porównaniu z licznymi,
którzy zginą; ale ci sami nieliczni razem dadzą
wielki tłum. Gdy zaś przyjdzie Ten, co przewiewa,
niosąc w ręku wiejadło, oczyści swe klepisko:
pszenicę zaniesie do spichrza, a plewy spali ogniem

nieugaszonym (Łk 3, 17). Niech plewa nie drwi z
pszenicy – to mówi Prawda. Ona nikogo nie zwodzi. Bądźcie liczni pomiędzy nielicznymi, lecz
nieliczni w porównaniu z innymi licznymi. Tak
wielki tłum wyjdzie z tego klepiska, Ŝe zapełni
spichlerz niebios. Nie sprzeciwia się bowiem sam
sobie Chrystus Pan, który powiedział: „Nieliczni są
ci, co wchodzą przez wąską bramę”, liczni natomiast giną na szerokiej drodze. Ale chyba przeczy
sobie, kiedy mówi w innym miejscu: „Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu” (Mt 8, 11). Z pewnością liczni nieliczni, nieliczni, a zarazem liczni.
Jedni więc nieliczni, inni liczni? Nie, lecz ci sami
liczni i nieliczni: nieliczni w porównaniu z ginącymi, liczni w towarzystwie aniołów... Jeśli więc,
bracia moi, mówię do ziaren, to – o ile to rozumieją
– są przeznaczeni do Ŝycia wiecznego; niech więc
przemówią czynami, a nie słowami.
św. Augustyn († 430)
*

Kościół nie wypowiedział się na temat, ilu ludzi
będzie zbawionych. Św. Augustyn uwaŜa, Ŝe tylko
niewielu. Tekst powyŜszego kazania stawia ten
problem ostro i nakazuje nam zastanowić się, czy
jesteśmy plewą, czy ziarnem.

2

Źródło - gazetka

Poniedziałek – 22 sierpnia 2016 – NMP Królowej
Łk 1,26-38
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o dalszą BoŜą opiekę dla
Alicji z okazji urodzin
Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Panek, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze, które po1800
trzebują modlitwy
Wtorek – 23 sierpnia 2016
Mt 23,23-26
630
W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki
Boskiej Trzykroć Przedziwnej
1800
Za † męŜa i ojca Edwina w 13. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Adama i Leokadię i †† z
rodziny Groszkiewicz
Środa – 24 sierpnia 2016 – św. Bartłomieja, Apostoła
J 1,45-51
630
Za † ojca Antoniego w 9. rocznicę śmierci i za † mamę Eugenię
Dziękczynna w intencji Krystyny z okazji 60. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i
1800
zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Czwartek – 25 sierpnia 2016
Mt 24,42-51
630
Za †† dziadka Jana i babcię Salomeę Czernieckich w 21. rocznicę śmierci, z prośbą o Miłosierdzie BoŜe dla nich i radość wieczną
1800
Za †† Piotra Zuber i Marię Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodziny Zuber i Matuszek
Piątek – 26 sierpnia 2016 – NMP Częstochowskiej
J 2,1-11
630
Za † Czesława Strojnego w rocznicę urodzin
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Stanisława, teściów Annę i Tomasza, rodziców Katarzynę
i Tadeusza, szwagra Huberta Cyranek, pokrewieństwo Kukuczka i Poznański
Sobota – 27 sierpnia 2016 – św. Moniki
Mt 25,14-30
630
Do BoŜej Opatrzności za Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1200
Ślub: Donata Kozłowska – Michał Marcyniak
Ślub: Justyna Piechaczek – Jan Wośko
1330
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego
na dalsze lata Ŝycia w intencji Marii w rocznicę urodzin
2. W intencji Marii w 80. rocznicę urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny, a dla zmarłych z rodziny o Królestwo Niebieskie
XXII Niedziela zwykła – 28 sierpnia 2016 Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24; Łk 14,1.7-14
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza w 1. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla Patryka z okazji 30.
rocznicy urodzin
1030
W intencji rocznych dzieci: Nina Zdziebło, Jagoda Cichoń, Amelia Szablińska
1200 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 20. rocznicę ślubu Jadwigi i Krzysztofa, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej oraz z prośbą o zdrowie
dla dzieci i całej rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Adama Rutowicz w 10. rocznicę ślubu o dalsze BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
Nieszpory niedzielne
1730
1800
Za † mamę Stefanię Bartoszewską w 3. rocznicę śmierci, †† z rodzin Bartoszewskich, Kurek i
†† z całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o trzeźwość dla ludzi uzaleŜnionych
•

W dniu wczorajszym na Jasną Górę dotarła piesza pielgrzymka z naszej diecezji. W grupie niebieskiej
szło ok. 70 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki,
uczestniczyli w niej fizycznie lub duchowo. Dziś po południu w kościele na Ostrogu naboŜeństwo
dziękczynne.

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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• Dzisiaj o 14 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym; zapraszamy takŜe na godz. 17 na modlitwę
RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
• W czwartek, 25 sierpnia w klasztorze Annuntiata od godz. 900 Misyjny Dzień Chorych. Zachęcamy
do uczestnictwa i prosimy o pomoc dotarciu do klasztoru
• W piątek uroczystość NMP Częstochowskiej.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
• W dniach od 2-4 września 2016 roku w Sanktuarium Św. Jacka na Zamku w Kamieniu Śląskim odbędą się rekolekcje dla rodziców kapłanów. Rozpoczęcie w piątek o godz. 1700, zaś zakończenie niedzielnym obiadem. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Bogusław Nagel z Krakowa. Zgłoszenia (do końca
sierpnia) telefonicznie pod numer 509 701 284.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby. Przed kościołem moŜliwość wsparcia duszpasterstwa księŜy Sercanów z Miropola na Ukrainie.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Maria Hoszek, lat 56, zam. na ul. Katowickiej 7
 Krystyna Beracz, lat 56, zam. na ul. Chełmońskiego 18
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Apel Komisji Episkopatu Polski ds. trzeźwości
Co prawda sierpień powoli dobiega końca, ale apel o modlitwę i troskę o trzeźwość w rodzinach jest zawsze
aktualny. Stąd, moŜe z pewnym opóźnieniem, jednak drukujemy fragmentu tekstu.
PrzeŜywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu
za 1050. rocznicę chrztu Polski oraz 25. rocznicę IV
pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny, podczas
której prosił Polaków o ochronę Ŝycia, zdrowia i
godności człowieka oraz budowanie Ŝycia osobistego
i społecznego na fundamencie BoŜego prawa. Ostatnie tygodnie lipca wypełniła radość Światowych Dni
MłodzieŜy w Krakowie. Wszystkie te niezwykłe
wydarzenia spaja Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce
ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napojów alkoholowych! Niech będzie to dar
naszej miłości do Boga i bliźnich. PokaŜmy innym,
Ŝe jesteśmy wolni i miłosierni, Ŝe potrafimy Ŝyć
szczęśliwie bez alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy
walczą o swoją trzeźwość i potrzebują naszej pomocy. Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna w wielu sytuacjach ludzkiego
Ŝycia. Zachowanie całkowitej abstynencji jest niezbędne w pracy, podczas kierowania pojazdami, w
czasie opieki nad dziećmi, w oczekiwaniu na narodziny. Na 7 miliardów ludzi Ŝyjących na ziemi, zdecydowana większość w minionym roku nie spoŜyła
Ŝadnego napoju alkoholowego. Abstynenci stanowią
aktualnie większość ludzkości.
1050. Rocznica Chrztu Polski Wspominając
Chrzest Polski i jej dzieje, myślimy z wdzięcznością
o wielkiej pracy Kościoła, który zawsze stał na straŜy
wolności i godności człowieka, będąc promotorem
pracy na rzecz trzeźwości. W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby zakonne
bronili Polaków przed systematycznym rozpijaniem.

Spotykały ich za to represje ze strony wrogów narodu, którym zaleŜało, aby sprawować nad nim całkowitą kontrolę. Kościół zawsze rozumiał, Ŝe byt fizyczny i zdrowie moralne narodu są moŜliwe tylko
wtedy, gdy chroniona jest trzeźwość. (…)
Sytuacja zagroŜenia Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie utracić
dorobku poprzedników. Pomimo wysiłku wielu
duchownych i świeckich, coraz trudniej bronić
trzeźwości w naszym narodzie. Wiele statystyk pokazuje, Ŝe powinniśmy być zawstydzeni zbyt wysokim spoŜyciem alkoholu w Polsce. Prawie milion
Polaków jest uzaleŜnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie.
Polak średnio spoŜywa prawie 10 litrów czystego alkoholu, a dodatkowo co najmniej 3 litry alkoholu nierejestrowanego. Rocznie ponad 10 tysięcy
Polaków umiera przez legalnie sprzedawany alkohol.
Obecnie alkohol moŜna kupić niemal wszędzie i o
kaŜdej porze. Na jeden punkt sprzedaŜy przypada
dzisiaj 270 mieszkańców, a ich liczba czterokrotnie
przekracza standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Gdy patrzymy na tę sytuację, skojarzenie moŜe
być tylko jedno – te punkty są niczym komórki nowotworowe, które za aprobatą wielu samorządów,
mnoŜą się i niszczą zdrowy organizm. Prawie 1,5
miliona dzieci Ŝyje w rodzinach z problemem alkoholowym, w których bardzo często dochodzi do
przemocy. Ze spoŜywaniem alkoholu wiąŜe się ponad 60 róŜnego typu chorób i urazów. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na
trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdro-
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wia populacji. Polacy co roku tracą miliardy złotych
opłacając ze swoich podatków ekonomiczne koszty
nadmiernego spoŜycia alkoholu.
ChociaŜ większość Polaków zachowuje umiar
lub abstynencję, to fakt ten nie moŜe usypiać naszej
czujności. Nie moŜna zapomnieć, Ŝe uzaleŜnienie czy
naduŜywanie alkoholu niszczy nie tylko osobę nim
dotkniętą, ale takŜe najbliŜszych, czyli małŜonków,
dzieci, rodziców. Nie jest to zatem problem jednostek, ale problem wielu milionów Polaków. Dzisiaj
część polskiego społeczeństwa przypomina śmiertelnie chorego, który udaje, Ŝe nie widzi objawów. Nie
reaguje na coraz gorsze wyniki badań, nie podejmuje
leczenia. Powtarza sobie, Ŝe jakoś to będzie. Niestety, to droga do tragedii. Statystyki nie pokazują całej
prawdy o cierpieniu, łzach, poniŜeniu i przegranym
Ŝyciu. Dar sierpniowej abstynencji niech będzie
odpowiedzią na cierpienie tak wielu naszych sióstr i
braci.
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Jesteśmy Kościołem, wspólnotą wiary, a naduŜywanie alkoholu
prowadzi do jej osłabienia, a nawet utraty. Zawsze
wiąŜe się z grzechem, zanikiem więzi z Bogiem i
ludźmi. Jest więc powaŜnym zagroŜeniem dla Ŝycia
wiecznego. Dlatego tak bardzo potrzebujemy apostolstwa trzeźwości, będącego formą nowej ewangelizacji. Podejmując dar sierpniowej abstynencji bronimy BoŜego Ŝycia w duszach naszych sióstr i braci.
Rok Miłosierdzia przypomina nam takŜe o ludzkim wymiarze miłosierdzia. Wzywa nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi uzaleŜnionych, naduŜywających alkoholu, a takŜe do troski
o ich rodziny. Zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się do tragedii innych przez brak rozwagi, wraŜliwości i odpowiedzialności? Czy wolno nam podczas przyjęć, spotkań oraz innych okazji stosować
przymus picia, zwłaszcza wtedy, gdy w gronie gości
są osoby często dramatycznie walczące o powrót do
trzeźwości? Zbyt łatwo zapominamy, Ŝe trzeźwość
innych zaleŜy takŜe od naszych decyzji i czynów.
Młodzi, nie dajcie się zniewolić!
W tym roku, przy okazji Światowych Dni MłodzieŜy, przypominaliśmy, jak wiele pracy wymaga
ochrona trzeźwości młodych. Badania pokazują, Ŝe
młodzi, którzy zaczęli sięgać po alkohol przed 15
rokiem Ŝycia, uzaleŜniali się zdecydowanie częściej,
niŜ osoby, które zaczęły uŜywać alkoholu po 20 roku
Ŝycia. Tymczasem z niepokojem obserwujemy, Ŝe
wiek inicjacji alkoholowej w Polsce jest bardzo
wczesny, co powoduje u młodzieŜy liczne problemy
osobiste i niesie ryzyko utraty zdrowia, a nawet Ŝycia. Alkoholem, po który najczęściej sięgają młodzi,
jest piwo. Do jego spoŜywania przyczynia się przede
wszystkim agresywna reklama i jego wysoka dostępność. Pomimo tego, Ŝe polskie prawo zabrania sprze-

Źródło - gazetka
dawania alkoholu nieletnim, to zaledwie 15-20 % z
nich spotyka się z odmową w przypadku próby jego
zakupu. Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy:
„Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie się
skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem
miraŜy, od których później będziecie się odwracać
rozczarowani, poranieni, a moŜe nawet ze złamanym
Ŝyciem” (Poznań, 1997).
Drodzy Młodzi!
śyjecie w świecie, w którym wielu mówi o wolności, o prawach, o dobrej zabawie, o nieograniczonych moŜliwościach. JeŜeli jednak spojrzycie poza
kolorowe reklamy, jeŜeli na chwilę wyłączycie nowoczesne teledyski, wylogujecie się z sieci społecznościowych, to zobaczycie inny obraz. śycie młodych nigdy nie było tak atrakcyjne, a jednocześnie
tak trudne, jak obecnie. We współczesnym świecie
uczyniono wiele, aby okraść was z młodości. Wiele
uczyniono, aby pod hasłem wyzwolenia, ograniczyć i
zmanipulować wasze myślenie, zagrać na uczuciach,
pogwałcić naturalne potrzeby. Rozwiązaniem problemów nigdy nie było i nie będzie uciekanie w
świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu,
sieci społecznościowych czy gier. Prosimy, abyście
nie niszczyli swojego Ŝycia na samym starcie.
Wszystko to, a zwłaszcza alkohol, oszukuje, uzaleŜnia i zabija. Niszczy ciało, psychikę, ducha, wraŜliwość moralną, więzi z bliźnimi i z Bogiem. Prowadzi
do osamotnienia, ogromnego cierpienia, utraty radości oraz sensu Ŝycia.
Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa i ufajcie
Mu! Włączajcie się do katolickich grup formacyjnych. Pamiętajcie, Ŝe w wieku rozwojowym jedyną
formą trzeźwości jest całkowita abstynencja. Uczcie
się od tych, którzy są prawdziwie wolni, którzy potrafią Ŝyć szczęśliwie, którzy osiągają sukces i cieszą
się Ŝyciem bez alkoholu. Jest ich wielu pośród Was!
Drodzy Rodzice i Wychowawcy!
Młodzi bardziej zwracają uwagę na to, co czynią
dorośli, niŜ na to, co mówią. Wychowywać to znaczy
dawać dobry przykład! To rodzice są pierwszymi
wzorcami pozytywnych lub szkodliwych postaw dla
dzieci i nastolatków. Oprócz zachowania cnoty
trzeźwości lub daru osobistej abstynencji, zadaniem
rodziców jest solidne, katolickie wychowanie dzieci i
młodzieŜy. Dobrze wychowuje ten, kto kocha, rozmawia, stara się zrozumieć, poświęca czas i uwagę, a
jednocześnie stawia granice i wymagania. Młodzi,
którzy otrzymują takie wychowanie, potrafią radzić
sobie z Ŝyciem na trzeźwo. Nie boją się Ŝycia i nie
uciekają od trudności w alkohol lub narkotyki, lecz
potrafią mądrze poradzić sobie z kaŜdym problemem.
cdn
Bp Tadeusz Bronakowski; Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
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