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XXVIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (17, 11 – 19)
„Stało się, Ŝe Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i
głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok
rzekł do nich: Idźcie, pokaŜcie się kapłanom. A gdy szli, zostali
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, Ŝe jest uzdrowiony, wrócił
chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest
dziewięciu? śaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego
zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.”

C

zy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? (Łk
11, 17 – 18) Są to słowa Zbawcy ganiącego
niewdzięczność owych dziewięciu. Czytamy o
nich, Ŝe dobrze się modlili, błagali i prosili ci, którzy głośno wołali: Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się
nad nami. Lecz brakło im czwartej cnoty, którą
dołącza Apostoł – dziękczynienia (1 Tm 2, 1), bo
nie wrócili i nie dziękowali Bogu. Spotykamy wielu, którzy i dziś dość natrętnie proszą o to, czego im
brakuje, lecz zaiste niewielu znamy takich, których
by moŜna zobaczyć dziękujących za otrzymane
dobrodziejstwa. Nie naleŜy ganić natarczywej
prośby, lecz niewdzięczność proszącego zupełnie
odejmuje skuteczność prośbie. Zapewne więc odmowa niewdzięcznym tego, o co proszą, jest oznaką łaskawości, abyśmy nie zostali tym surowiej
osądzeni za niewdzięczność, im bardziej po otrzymaniu dobrodziejstw okaŜemy się niewdzięczni.
Tak więc jest oznaką miłosierdzia cofnąć miłosierdzie, a oznaką gniewu i oburzenia okazywanie
miłosierdzia, o czym przez Proroka mówi sam
Ojciec Zmiłowania w słowach: „JeŜeli okazać łaskę
złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości” (Iz
26, 10)... Widzisz więc, Ŝe nie dla wszystkich jest
poŜyteczne oczyszczenie z trądu złego postępowania, objawiającego się w grzechach; u niektórych

bowiem w ukryciu powstaje najgorszy wrzód –
niewdzięczność, który jest tym niebezpieczniejszy,
im bardziej jest wewnętrzny... Szczęśliwy natomiast jest ów Samarytanin, który poznał, Ŝe nie
posiada niczego, czego by nie otrzymał i dlatego
zachował powierzone sobie dobro i powrócił do
Pana z podziękowaniem. Szczęśliwy, który powrócił przez pojedyncze dary łaski do Tego, w którym
jest pełnia wszystkich łask; a gdy okazujemy Mu
wdzięczność za to, co otrzymaliśmy, robimy miejsce dla łaski, abyśmy mogli otrzymać jeszcze większe dary... Szczęśliwy w końcu, bo uwaŜając się za
obcego, gorąco dziękuje nawet za najmniejsze dary
nie wątpiąc ani nie ukrywając, Ŝe wszystko jest
darmo dane jemu, obcemu i nieznanemu. My zaś
biedni i godni politowania, podczas gdy na początku, kiedy jeszcze uwaŜaliśmy się za obcych, byliśmy bardzo zalęknieni, bardzo poboŜni i pokorni,
to potem tak łatwo zapomnieliśmy, Ŝe darmo
otrzymaliśmy wszystko to, co mamy. Chełpiąc się
– co jest rzeczą złą – z naszej jakoby poufałości z
Bogiem, obyśmy nigdy nie zasłuŜyli usłyszeć słów,
Ŝe nieprzyjaciółmi Pana są jego domownicy (por.
Mt 10, 36)...
św. Bernard z Clairvaux († 1153)
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Poniedziałek – 10 października 2016
Łk 11,29-32
630
Za †† Feliksa, Karola, Zofię, rodziców Marię, Józefa, rodzeństwo Emilię, Władysława, Jana
Annę, Franciszka, Pawła, Bernarda KałuŜa i szwagra Henryka
Za †† rodziców Katarzynę i Kazimierza śłobickich, trzech braci, siostrę, szwagra, dwóch bra900
tanków, Wiesławę, Janinę i Juliana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Katarzynę Kukuczka, Tadeusza Kukuczka, Huberta Cyranek,
Stanisława Poznańskiego oraz za †† z rodzin z obu stron
2. W intencji Ojczyzny
NaboŜeństwo RóŜańcowe za sprawujących władzę
Wtorek – 11 października 2016
Łk 11,37-41
630
Za †† rodziców Łucję i Karola Wallach, Jadwigę i Joachima Białdyga
W języku niemieckim: Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Ruth i Tadeusza Mizioch,
800
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. W intencji ks. Bogdana Kicingera z ok. urodzin o błogosławieństwo BoŜe (od RóŜ RóŜańcowych)
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Katarzyny i Patryka Koenig w 5. rocznicę ślubu z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz w intencji syna Pawełka z prośbą o opiekę Anioła StróŜa
3. Msza św. dziękczynna w int. Teresy i Mieczysława z okazji 45. r. ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i dla całej rodziny
NaboŜeństwo RóŜańcowe o poszanowanie Ŝycia poczętego
Środa – 12 października 2016
Łk 11,42-46
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Rafała, †† rodziców Łucję i Eryka, siostrę Monikę, teściową Rutę Piech oraz za †† pokrewieństwo
900
Za †† rodziców Antoninę i Józefa Piechaczek, siostry Agnieszkę, Adelę, Annę i Marię, Jerzego
Sobeczko, Gintra Proske i †† z rodzin Piechaczek i Kreis
1000
Msza św. w Roku Miłosierdzia dla Podopiecznych i Pracowników Domu św. Notburgi
1715
NaboŜeństwo RóŜańcowe w intencji ludzi chorych i cierpiących
1800 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
BoŜą opiekę dla całej rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Karola z okazji 10.
rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny
Czwartek – 13 października 2016 – bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
Łk 11,47-54
DZIEWIĘCIOMIESIĘCZNA NOWENNA PRZED 100-LECEIEM OBJAWIEŃ FATIMSKICH
630
Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz za †† Juliana Gorzko i Andrzeja Łachańskiego
1630
NaboŜeństwo RóŜańcowe dla dzieci
1800 1. W intencji Michaliny z okazji 7. r. urodzin o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Anioła StóŜa
2. Za † męŜa Jerzego Taszka w rocznicę śmierci
3. Za †† rodziców Honoratę i Wacława Pomperskich i wszystkich †† z rodziny
NaboŜeństwo RóŜańcowe o nawrócenie grzeszników
Piątek – 14 października 2016
Łk 12,1-7
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † księdza Filipa Wollnik w rocznicę śmierci
900
Za †† Janinę i Jana Pustelak, †† z rodziny i za †† z rodziny Dańczuk i Zapotoczny
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za †† Marię Mitko, męŜa i całe †† pokrewieństwo
2. Za †† mamę Rozalię, teścia Janusza i †† z rodziny
NaboŜeństwo RóŜańcowe za chrześcijan prześladowanych
1930
NaboŜeństwo dla młodzieŜy – Adoracja KrzyŜa z modlitwą w duchu Taize
Sobota – 15 października 2016 – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła Łk 12,8-12
630 1. Za †† Władysława i Antoninę, †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart, Pałka oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Za †† Fridolinę Bugla, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Msza św. z okazji 25-lecia Raciborskiego Związku DruŜyn Harcerzy ZHR oraz za † Harcmistrza Ryszarda Dyjakona
1715
NaboŜeństwo RóŜańcowe o pokój na świecie
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Gerarda w 35. rocznicę ślubu
o zdrowie i opiekę Matki Boskiej na dalsze lata wspólnego Ŝycia
2. Zbiorowa za zmarłych: za † mamę Rozwitę Grabowską w 7. rocznicę śmierci oraz za wujka
Ditra w 1. rocznicę śmierci, za † Jana Puda i †† z rodziny, za † Marię Woźniak (od współlokatorów z ulicy Polnej 6a), za † Piotra Lombra oraz za †† z rodzin Bryków, Lombrów i Kaniuków, za † męŜa, ojca Gintra Grzesiczek, †† teściów Jana, Anastazję, ciocię Antoninę,
szwagierkę Hildegardę, męŜa Rudolfa, syna Piotra, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące, za † Mariannę Wojtyla w 2. rocznicę śmierci i † męŜa Mariana, za † Mariana Kos (od lokatorów z ulicy Katowickiej 9), za † Halinę Górską w 9. rocznicę śmierci, za †
ojca Stanisława Szablińskiego w 8. rocznicę śmierci, †† męŜa Idziego Leśniak, braci Romualda i Leszka, bratowe Marię i ElŜbietę, szwagra Mariana oraz za †† z rodziny, do Miłosierdzia
BoŜego za † Zbigniewa Zając, za † Marię Hoszek (od lokatorów z ulicy Katowickiej 7), za †
męŜa Waltra Cyroń i za †† rodziców i dziadków z obu stron, za † Marka Górnego (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 54 i 56), za † Czesława Kociołek i †† Karolinę i Józefa Rusin, za †
Ditera Przybyłę (w 30. dzień po śmierci), za †† Helenę Gawrońską, syna Bolesława i †† rodziców z obu stron, za †† Józefę i Franciszka Iwanickich, córkę Marię, zięcia Huberta i †† z
pokrewieństwa z obu stron, za †† rodziców Zofię i Norberta Hmielorz, †† teściów i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Czesława Burban w 10.
rocznicę śmierci i †† z rodziny Burban, Magdziak, Adamskich, za † Henryka Marczak (od rodziny Witków), za † Krystynę Pospiszyl (od sąsiadów), za † Antoniego Tajster w 1. rocznicę
śmierci, †† Ŝonę Gertrudę, zięcia Janusza Franica i wszystkich †† z rodziny, za † Irmgardę Kostyńską w 30. dzień po śmierci (od rodziny Sczyrba)
od 2000 w klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy
XXIX Niedziela zwykła – 16 października 2016 – św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tm 5,3-10; Mk 3,31-35
700
Za † męŜa Jana w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Dziękczynna w int. Anieli z okazji 80. r. urodzin o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030
Z okazji 55. rocznicy ślubu Teodory i Wilhelma z podziękowaniem za dotychczasową opiekę,
z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200 1. W 50. rocznicę ślubu Ireny i Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zbigniewa w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1600
RóŜaniec Fatimski (ostatnia część w formie wspólnego naboŜeństwa o 1715)
15
17
NaboŜeństwo RóŜańcowe w intencji naszej diecezji
1800
Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin Joanny z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o poszanowanie kaŜdego poczętego Ŝycia w Ojczyźnie
• Dzisiaj o godz. 1600 w domu katechetycznym spotkanie dla rodziców ministrantów i lektorów; o
1630 naboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii i ich rodziców z poświęceniem róŜańców. W tym tygodniu odbędą się takŜe spotkania w salkach.
• W tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach w ramach przygotowania do bierzmowania
dla uczniów z klas I gimnazjum. Listy są wywieszone w gablotkach pod wieŜą.
• Dziś o 1715 i w kolejne dni zapraszamy na wspólną modlitwę RóŜańcową.
• W poniedziałek o 2000 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• RóŜaniec dla dzieci w czwartek o 1630. Intencję Mszalną przyjętą na tę godzinę odprawimy o 1800
(gdyby ta zmiana nie odpowiadała, to prosimy o kontakt).
• Tego dnia (13 X) kolejny dzień w ramach Nowenny przed 100-leciem objawień Fatimskich.
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W piątek o 15 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo z modlitwą w duchu Taize i spotkanie przed wyjazdem na
Europejskie Spotkanie Młodych na przełomie roku.
W sobotę, 15 października w klasztorze Annuntiata od 2000 Czuwanie dla MłodzieŜy. Zapraszamy
młodzieŜ od klasy III gimnazjum wzwyŜ.
W sobotę 15 października na G. św. Anny Pielgrzymka śywego RóŜańca. Jednak z powodu braku
większego zainteresowania nie będzie wspólnego wyjazdu.
W niedzielę w Kietrzu rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim, natomiast o
1600 RóŜaniec Fatimski.
12 października o 1800 w klasztorze Annuntiata zostanie odprawiona Msza Święta w intencji osadzonych w Zakładzie Karnym ich rodzin oraz pracowników.
18 października równieŜ w klasztorze Annuntiata z okazji święta św. Łukasza o 1800 RóŜaniec i Msza
Święta w intencji pracowników SłuŜby Zdrowia.
Od ostatniej soboty października rozpocznie się przygotowanie dorosłych do bierzmowania. Przypomnijmy, Ŝe jest zachętą Kościoła, aby kaŜda osoba przyjęła ten sakrament. Jest on takŜe niezbędnym warunkiem bycia rodzicem chrzestnym.
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe młodzieŜ w ramach Niedzieli Papieskiej sprzedaje kremówki.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Za tydzień zbiórka przed kościołem na cele remontowe, zwłaszcza na wyposaŜenie kaplicy pod kościołem (zakup
krzeseł).

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Stanisław Michalczyk, lat 77, zam. na ul. Opawskiej 58
 Tadeusz Konopnicki, lat 87, zam. na ul. Katowickiej 9
 Marian Oświęcimka, lat 79, zam. na ul. Słowackiego 61
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Kilka wniosków z paragrafów o rodzicach chrzestnych
Chodzi rzecz jasna o Instrukcję nt chrztu. Znajdujemy tutaj kilka niezwykle waŜnych dopowiedzeń i rozstrzygnięć. Dziś znalezienie dobrego chrzestnego stanowi niemały problem. Przypomnijmy zatem elementarne zasady.
- Dla kaŜdego dziecka moŜna wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Nie mogą być rodzicami
chrzestnymi osoby tej samej płci. Do udzielenia chrztu dziecka wystarczy jeden chrzestny.
- Chrzestnym stawia się następujące wymagania: ukończenie 16 r. Ŝycia, przyjęcie sakramentu bierzmowania, wyznawanie wiary Ŝyciem zgodnie z nauką Kościoła.
- Nie mogą być chrzestnymi osoby które: formalnie wystąpiły z Kościoła, osoby Ŝyjące w związkach niesakramentalnych, młodzieŜ nie uczęszczająca na katechizację.
- Niewłaściwą praktyką jest zastępowanie chrzestnego tzw. ”świadkiem chrztu”. Świadkiem moŜe być
tylko ochrzczony naleŜący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej i tylko razem z chrzestnym katolikiem.
- Brak przynajmniej jednego chrzestnego stanowi wprawdzie do odłoŜenia chrztu, jednak powinno dołoŜyć
się wszelkich starań, aby tej przeszkodzie zaradzić.

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 – 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.

