gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 32-33/2017 (700-701) 6-13 sierpnia 2017 r.

Święto Przemienienia Pańskiego
Ewangelia według św. Mateusza (17,1 – 9)
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto
im się ukazali MojŜesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, Ŝe tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla MojŜesza i jeden dla Eliasza.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i
bardzo się zlękli. A Jezus zbliŜył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aŜ Syn Człowieczy zmartwychwstanie.”

D

ziękujemy Bogu za to, Ŝe dał nam przywilej
nazywania Go Ojcem. RównieŜ Stary Testament zawiera objawienie Boskiego ojcostwa,
ale właśnie Jezus był tym, który wprost nauczył
nas wzywać „Ojca naszego”, bowiem w tym
samym Jezusie stajemy się naprawdę dziećmi
Boga. Jak usłyszeliśmy dziś w czytaniu ewangelicznym, Jezus „przemienił się” wobec Piotra,
Jakuba i Jana: „twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt
17,2). Poprzez zasłonę człowieczeństwa objawił
się Syn BoŜy, „Światłość ze Światłości”. Zostało
to potwierdzone przez tajemniczy głos z wysoka:
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17,5). Stajemy
tu wobec prawdziwej epifanii: objawienia się
Syna BoŜego światu. Bóg sam ukazał Jezusa jako
swego Syna, „Wybranego” (Łk 9,35), zarówno
podczas Chrztu, jak i Przemienienia. Na górze
Tabor, podobnie jak nad Jordanem, rozległ się
głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany”. Gdy
wcielił się w łonie Maryi Dziewicy, stał się naszym bratem, a my wszyscy, w Nim, staliśmy się
„dziećmi w Synu”, i dlatego Bóg wlał w nas du-

cha przybrania za synów (zob. Rz 8,15). Ta wielka prawda wymaga od nas konsekwentnej odpowiedzi: odpowiedzi wiary.
ezus nas kocha! Jest to prawda najpiękniejsza i
najbardziej pocieszająca! Chciałbym, aby było
wielu ludzi, którzy by was lubili i z serca Ŝyczę,
kaŜdy z was był zadowolony znajdując dobroć,
miłość, zrozumienie u wszystkich i od wszystkich. Ale musimy być takŜe realistami i mieć
przed oczyma sytuację ludzką taką, jaka jest. A
więc niejednokrotnie moŜe się zdarzyć, Ŝe w
duszy czuje się pustkę. melancholię, smutek,
niezadowolenie. Mamy nawet wszystko, ale brakuje radości! Nade wszystko straszną jest rzeczą
widzieć wokół siebie tyle cierpienia, tyle nędzy,
tyle przemocy. A jednak, właśnie w tym dramacie egzystencji i historii ludzkiej rozbrzmiewa
nieustannie orędzie Ewangelii: Jezus was kocha!
Jezus przyszedł na tę ziemię, aby objawić nam i
dać nam gwarancję miłości Boga! Przyszedł, aby
nas kochać i być kochany. Pozwólcie, by Chrystus was kochał!

J

św. Jan Paweł II, 1981, 2000 i 1979 r.
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Poniedziałek – 7 sierpnia 2017
Mt 14,13-21
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jana i Kazimierę Bębnowicz i † siostrę Marię
1800 Za † męŜa i ojca Mariana Koniecznego w 5. rocznicę śmierci, †† dziadków Klarę i Pawła
Konieczny oraz za †† z rodziny Szabliński i Leśniak
Wtorek – 8 sierpnia 2017 – św. Dominika, kapłana
Mt 14,22-36
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Waltra Cyroń w 1. rocznicę śmierci
1800 W intencji Antoniny z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Środa – 9 sierpnia 2017 – św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, dz. i męcz., patronki Europy Mt 25,1-13
630 Za † babcię i mamę Władysławę Krupiczowicz
1800 Za † Heinza Kotzur w rocznicę śmierci i za †† z rodziny
Czwartek – 10 sierpnia 2017 – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
J 12,24-26
630 Za † męŜa Antoniego Krawczyk w rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
oraz za † zięcia Ryszarda Ptak
1800 W intencji ks. Kamila z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej,
zdrowie i opiekę Matki BoŜej (od RóŜ RóŜańcowych)
Piątek – 11 sierpnia 2017 – św. Klary, dziewicy
Mt 16,24-28
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Zofię Hajdas w 15. r. śmierci oraz za † ojca Józefa
1800 Za † Paraskewię Humeniuk w 8. r. śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
Sobota – 12 sierpnia 2017
Mt 17,14-20
630 Do Miłosierdzia BoŜego za † Ryszarda Ziemba w 8. rocznicę śmierci
1730 Nieszpory Maryjne
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji Jerzego i ElŜbiety Rutowiczów z okazji 45. r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata
XIX Niedziela Zwykła – 13 sierpnia 2017
1 Krl 19,9.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
700 1. Za †† rodziców Genowefę i Franciszka Lenard, córkę Władysławę, syna Romana i zięcia
Mikołaja
2. W intencji uczestników Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 1. Z okazji 65. rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla solenizantki i całej rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Teodora z okazji 60. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo
1030 Za † męŜa, ojca i dziadka Jana Skroban w rocznicę urodzin
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Ludwika Koczupindy w dniu urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski i dar Ŝycia, zdrowie, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę
Matki BoŜej Szkaplerznej na dalsze lata Ŝycia
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za †† rodziców Rozalię i Szczepana Damasiewicz oraz za †† z rodziny
Poniedziałek – 14 sierpnia 2017 – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapł. i męcz.
Mt 17,22-27
630
Za † męŜa i ojca Stanisława Helda w 3. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron
1730
Duchowe Pielgrzymowanie: RóŜaniec
1800
Za †† rodziców Jana i Bronisławę Kubów oraz za †† z rodziny
2030
Duchowe Pielgrzymowanie: Apel Jasnogórski
Wtorek – 15 sierpnia 2017 – Wniebowzięcie NMP
Ap 12,1.3-6.10; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
700 Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Marię w rocznicę śmierci, ojca Kazimierza Błędowskiego
900 Za †† rodziców Marię i Antoniego Krupka, †† siostrę Marię i brata Jana
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W 40. rocznicę ślubu Marty i Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla jubilatów i całej rodziny
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny Porydzaj z okazji 90. r. urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1730 Duchowe Pielgrzymowanie: RóŜaniec
1800 Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† Bartłomieja i Janinę Bucyk, za † Stanisławę Kucharczyk i jej †† rodziców, za † Adelajdę Moskwa w 8. rocznicę śmierci, † męŜa Antoniego,
†† braci, do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Sergiusza Owerczuk oraz †† teściów Marię i Józefa Kwiatkowskich, †† z rodziny Sawickich i dusze w czyśćcu cierpiące, do
Miłosierdzia BoŜego za † Andrzeja Latoń, za † Ŝonę Bronisławę Libowską w 8. rocznicę
śmierci oraz †† rodziców z obu stron, za † Edwarda Gajcy (od sąsiadów z ulicy Katowickiej
15), za † Adelę Podolak oraz wszystkich †† z rodziny Podolak i Pietwalskich, za † ojca Karola Wojackiego, jego † Ŝonę Barbarę i † syna Jarogniewa, za † Magdalenę Salwiczek i †
Bronisława Muchę, do Miłosierdzia BoŜego za †† syna Dariusza Falkowskiego, męŜa Jerzego, rodziców Jana i Annę Fuglewicz, teściów, siostry Janinę i Marię oraz wszystkich †† z rodziny, za † Zygmunta śołneczko i za wszystkich †† z rodziny, za † Bronisława Dempniak
(od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34), do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Woźniak w rocznicę urodzin (od męŜa, córki i syna), za † męŜa Stanisława w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za †† Zofię i Stanisława Gomulec (od siostry Anny i córki chrzestnej Iwony), za † Walentynę Kwiatek (od brata Józefa i bratanicy Ewy z rodziną), za †† rodziców
Eugeniusza i Walentynę Kwiatek, za † Janinę Gudynowską (od współlokatorów z ulicy Polnej 6a), za † Scholastykę Kiersz (w 30. dzień), za † Marka Skorupę (w 30. dzień), za †† Izabelę, Tadeusza Kuchta, Anastazję Lipiecką, Bronisława Moś, rodziców Stanisława i Anastazję i dusze w czyśćcu cierpiące, za † ojca Herberta Majnusz, † mamę Krystynę, za † Janinę
Bubiak (w 30. dzień) za †† rodziców Bronisławę i Stefana Salamon, braci Antoniego i Bronisława, †† z pokrewieństwa za † Krystynę Wojtyszek (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 38)
2030 Duchowe Pielgrzymowanie: Apel Jasnogórski
Środa – 16 sierpnia 2017
Mt 18,15-20
630 Do BoŜej Opatrzności w intencji Karola z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1730 Duchowe Pielgrzymowanie: RóŜaniec
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za † córkę Krystynę Beracz w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców
Szary, Kochla, Ciemny, Pokora oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2030 Duchowe Pielgrzymowanie: Apel Jasnogórski
Czwartek – 17 sierpnia 2017 – św. Jacka, kapłana, gł. patr. metropolii górnośląskiej Mk 1,14-20
630 Za †† rodziców Jacka i Rozalię, teściów Marię i Michała
1730 Duchowe Pielgrzymowanie: RóŜaniec
1800 Z okazji 15. r. ślubu Anny i Rafała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej oraz o opiekę Anioła StróŜa dla synów Dawida i Jakuba
2030
Duchowe Pielgrzymowanie: Apel Jasnogórski
Piątek – 18 sierpnia 2017
Mt 19,3-12
630
Za †† rodziców Hildegardę i Jerzego Trompeta i † siostrę Magdalenę
1730
Duchowe Pielgrzymowanie: RóŜaniec
1800 Msza wotywna o Miłosierdziu BoŜym – Za †† rodziców Ludwika i Alojzję Śliwka, ElŜbietę, Antoninę, braci Tadeusza, Eugeniusza i jego Ŝonę oraz męŜa Wilhelma Głombik
2030 Duchowe Pielgrzymowanie: Apel Jasnogórski
Sobota – 19 sierpnia 2017
Mt 19,13-15
630 W intencji Sylwii z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1730 Nieszpory Maryjne
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za †† z rodzin Skatuła, Mostek, Kretek oraz za † Erykę Szumbera
XX Niedziela Zwykła – 20 sierpnia 2017
Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
700 Za †† męŜa Franciszka, ojca Teodora, brata Bernarda, teściów Lidię i Adama oraz †† z rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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900

Z okazji 60. urodzin Manfreda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki BoŜej dla solenizanta i całej rodziny
1030 Za † męŜa i ojca Bronisława Rudyszyn, †† rodziców z obu stron oraz za † brata Stanisława
1200 W intencji matki Czesławy z okazji 70. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Za †† męŜa i ojca Joachima Duda w 6. r. śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: w intencji ludzi uzaleŜnionych i o trzeźwość w rodzinach
•

Dzisiaj święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za
młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.
• Przypominamy, Ŝe w okresie wakacyjnym Msze Święte w tygodniu o 630 i 1800. Spowiedź zasadniczo przed Mszami. Kancelaria jest czynna bez zmian.
• W miesiącu sierpniu zachęcamy do podjęcia dobrowolnej abstynencji od wszelkich napojów
alkoholowych w duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa i jako konkretna forma pomocy osobom uzaleŜnionym.
• W środę święto św. Benedykty od KrzyŜa, patronki Europy.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
• RównieŜ w przyszłą niedzielę (13 sierpnia) w Kamieniu Śląskim Metropolitalne uroczystości
ku czci św. Jacka oraz uroczystość 60. rocznicy święceń kapłańskich, 40. rocznicy sakry biskupiej i 85 r. urodzin Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Szczegóły na plakacie.
• Osoby planujące uczestnictwo w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę prosimy o wcześniejsze zapisy do grupy niebieskiej. Pielgrzymka wyrusza 14 sierpnia. Msza Święta na rozpoczęcie w kościele
na Ostrogu o 900.
• Tych, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na pielgrzymkowy szlak zapraszamy do duchowego
pielgrzymowania. W kolejne dni pielgrzymki, od 14 sierpnia, będziemy się spotykać na modlitwie RóŜańcowej o 1730, na Mszy Świętej z kazaniem o 1800 oraz na Apelu Jasnogórskim o
2030. Zachęcamy równieŜ do śledzenia pielgrzymkowych audycji Radia Doxa. Istnieje moŜliwość
przykazywania pielgrzymom intencji modlitewnych. SMS na numer 664 604 524 o treści „N – intencja...”
• We wtorek, 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze jak w kaŜdą niedzielę.
• W czwartek, 17 sierpnia uroczystość św. Jacka, głównego patrona Metropolii.
• Przypominamy, Ŝe we wrześniu planujemy pielgrzymkę do Wiednia i Alpejskich sanktuariów
Austrii. Na ten moment liczba uczestników jest jeszcze niewystarczająca, aby pielgrzymka mogła
się odbyć. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i zgłoszenia do 15 sierpnia.
• Odpust ku czci WNMP na Górze św. Anny w dniach 10-13 sierpnia, natomiast odpust ku czci
Aniołów StróŜów 24-27 sierpnia.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Agnieszka Bieńkowska, lat 64, zam. na ul. Warszawskiej 34
 Władysław śbik, lat 72, zam. na ul. Opawskiej 64
Wieczny odpoczynek racz im 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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

