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XXI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (16,13-20) 
 

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: „Za kogo ludzie uwaŜają Syna Człowieczego?”. 
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał 
ich: „A wy za kogo Mnie uwaŜacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty 
jesteś Mesjaszem, Synem Boga Ŝywego”. 
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie obja-
wiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. OtóŜ i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i 
na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiąŜesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiąŜesz na ziemi, bę-
dzie rozwiązane w niebie”. 
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, Ŝe On jest Mesjaszem.” 
 

„Ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr”. Stwier-
dzenie to ma formą uroczystą. AngaŜuje ono 
autorytet Jezusa. Jest to słowo objawienia. Osta-
tecznego objawienia: To co mówi, dokonuje się. 
Szymon otrzymuje nowe imię, znak nowego 
posłannictwa. Nadanie tego imienia potwierdzają 
inni Ewangeliści. Święty Jan dodaje, Ŝe Jezus 
posłuŜył się aramejskim słowem kefa, przetłuma-
czone na grecki jako petros. Słowa te oznaczają 
skałę. W Kazaniu na Górze Jezus posłuŜył się 
przykładem człowieka, który dom zbudował na 
skale. Zwracając się z kolei do Szymona, Jezus 
mówi mu, Ŝe dzięki swej wierze, będącym Bo-
Ŝym darem, stał się on jak skała na której moŜna 
wznieść budowlę nie do zburzenia. Jezus oznaj-
mia następnie, Ŝe postanowił wznieść na tej skale 
ową budowlę, czyli swój Kościół. 
W innych tekstach Nowego Testamentu znajdu-
jemy analogiczne obrazy, choć nie identyczne. W 
niektórych Jezus nie jest nazwany „skałą”, na 
której wznosi się budowlę, lecz „kamieniem” 
słuŜącym do budowy, „kamieniem węgielnym” 

zapewniającym spójność budowli. Budowniczym 
jest nie Jezus lecz Bóg Ojciec. 
Z innej jeszcze perspektywy św. Paweł przypo-
mina Koryntianom, Ŝe jako „roztropny budowni-
czy połoŜył fundament” ich Kościoła, a następnie 
dodaje, Ŝe tym fundamentem jest Jezus Chrystus 
(por Kor 3,10-11). W róŜnorodności perspektyw 
moŜna jednak dostrzec wspólny element, pozwa-
lający wysnuć wniosek, Ŝe nadając Szymonowi 
nowe imię, Jezus dopuścił go do uczestnictwa w 
swym posłannictwie jako fundamentu. Pomiędzy 
Chrystusem i Piotrem następuje relacja instytu-
cjonalna, sięgająca korzeni głębokiej rzeczywi-
stości, w której BoŜe powołanie przyjmuje postać 
szczególnej misji, zleconej przez Mesjasza. 
Jezus mówi dalej „na tej Skale zbuduję mój Ko-
ściół, a bramy piekielne go nie przemogą”. Słowa 
te świadczą o tym, Ŝe Jezus zamierza budować 
swój Kościół z myślą o specyficznej misji i wła-
dzy, którą w swoim czasie nada Szymonowi. 
Relacja Chrystus-Piotr znajduje swoje odniesie-
nie w relacji Chrystus-Kościół. 

św. Jan Paweł II 
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Poniedziałek – 28 sierpnia 2017 – św. Augustyna, bpa i doktora K-ła    Mt 23,1.13-22 
   630   W dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo i opiekę Matki BoŜej dla Józefa 
 1800   Za † Katarzynę Sztuka 
Wtorek – 29 sierpnia 2017 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela    Mk 6,17-29 
   630   Z okazji 20. rocznicy urodzin syna Dawida Trojańskiego z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Wilhelma Kotula, †† rodziców, pokrewieństwo z obu 

stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 30 sierpnia 2017         Mt 23,27-32 
   630   W intencji Salima i jego rodziny o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1800   Z okazji 70. rocznicy urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
Czwartek – 31 sierpnia 2017         Mt 24,42-51 
   630   Z okazji 50. rocznicy urodzin Doroty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
 1800 1. Zbiorowa za zmarłych zalecanych:  za † syna Roberta w 9. rocznicę śmierci oraz za †† z 

rodziny, za † Marię Ochojski oraz za †† z rodzin Ochojskich, Pytlik i Skalak, za † matkę 
Jadwigę Małanka i †† z rodziny, za † Edwarda Gajcy (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 
15), za † Kazimierza Janusza Prokop (od koleŜanek i kolegów z SGL Carbon), za † Magda-
lenę Salwiczek i † Bronisława Muchę, za † Stanisławę Depta w 1. rocznicę śmierci (od ro-
dziny Targoszów, Deptów i Siedlarz), za † Marka Skorupę, †† rodziców Janinę i Eugeniu-
sza, brata Krzysztofa i wszystkich †† z rodziny, za †† rodziców Marię i Jana Bajer, †† Ja-
ninę, Bronisława, Dariusza i ElŜbietę, do Miłosierdzia BoŜego za † Mariana Zawisłę w 30. 
dzień oraz za † Ŝonę Zofię i ich †† rodziców, za † męŜa Henryka Baumert w 8. rocznicę 
śmierci, †† syna Mirosława, wnuka Tomasza, siostrę Eugenię, szwagra Tadeusza oraz rodzi-
ców z obu stron za † Mariana Bogdanika (od kuzynki Małgorzaty Wysogląd), za † Jadwigę 
Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii śródlana), za †† Mirosława Chluba (w 30. dzień), 
oraz Marię i Jorzego Adelt, † Helenę, Krystynę Pietras, Wernera Chluba za † Rafała Kisiel 
(w 30. dzień, od sąsiadów), za † Janinę Bubiak (od lokatorów z ul. Pomnikowej 24), za †† 
rodziców Pawła i Marię oraz Janinę i Rudolfa i †† z obu stron 

   2. Za † Erwina Bolik (od współlokatorów z ul. Slowackiego 36) 
I Piątek miesiąca – 1 września 2017 – bł. Bronisławy, dz.,patr. diecezji  Mt 25,1-13 
   630   O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla ojca Bronisława i całej rodziny oraz o dalsze łaski 

dla Ireny i Jerzego z okazji kolejnej rocznicy ślubu 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† Annę i Józefa Gawłowskich w 2. rocznicę śmierci (od rodziny) oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
I Sobota miesiąca – 2 września 2017        Mt 25,14-30 
   630 1. Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
   2. Przez wstawiennictwo Matki BoŜej o szczególną BoŜą opiekę dla córki Katarzyny z okazji 

urodzin, o łaskę wiary i dary Ducha Świętego 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800 1. Za † ojca Franciszka w 20. rocznicę śmierci, †† matkę Helenę, teściów Mieczysława i Łu-

cję, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† Rutę i Franciszka Okoń, BoŜenę i Henryka Borskich 
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XXII Niedziela Zwykła  – 3 września 2017    Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27 
   700   Za † Konrada Benek w 2. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W języku łacińskim: Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i Henryka z okazji 45. 

rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie w rodzinie 

 1030   Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie. dalszą BoŜą opiekę dla całej rodziny 

 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Kacper Maciej Michalak , 
Emilia Maja Gzuk, Leo Franciszkiewicz, Tymon Józef Szwec 

   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 1. rocznicy ślubu Klaudii i Tomka z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 

 1400   Parafialna pielgrzymka do parafii Matki BoŜej 
      Msza Święta w intencji Parafian 
 1800   Za †† rodziców Czesława i Ludwikę Nowodworskich, dziadków z obu stron i wszystkich 

†† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: za zaginionego w górach ks. Krzysztofa Grzywocza 
 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 

1730 na nieszpory niedzielne. 
• Dziś takŜe w Rudach Raciborskich o 1700 Koncert Organowy. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia, o 1730 naboŜeństwo ku czci Serca Pana 

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

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a od 1700 modlitwa Rycerstwa 

Niepokalanej. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Okazja do spowiedzi w piątek od 1530, w sobotę od 1600. 
• W przyszłą niedzielę o 1400 nasza coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej Raci-

borskiej. Zachęcamy do licznego udziału. Nie będzie juŜ w tę niedzielę popołudniowego nabo-
Ŝeństwa. 

• Od 1 września przyjmowane będą intencje Mszalne na 2018 rok. Jak w poprzednich latach usil-
nie prosimy, aby przez pierwsze dwa tygodnie zapisywać tylko i wyłącznie intencje jubileuszowe, 
czyli urodzinowe, ślubne... Msze za zmarłych będą przyjmowane od 15 września. W przyszłym 
roku planujemy zarezerwowanie Mszy w trzecie niedziele miesiąca o 1200 jako Mszy zbiorowej za 
solenizantów i jubilatów, którzy w danym miesiącu obchodzą swoje rocznice. Dotychczasowe do-
świadczenie pokazuje, Ŝe w pierwszym rzędzie zamawiane są Msze wieczorne, zwłaszcza w sobo-
ty, oraz w niedziele w godzinach przedpołudniowych. To oczywiste, jeśli chcemy połączyć nasze 
świętowanie ze spotkaniem z bliskimi. Nie mniej moŜliwości są ograniczone. My ze swej strony 
raz jeszcze pragniemy podkreślić, Ŝe chcemy być zgodni z prawem kościelnym, które tylko w wy-
jątkowych przypadkach pozwala księdzu odprawiać drugą Mszę Świętą (ślub, pogrzeb, tzw. du-
chowe dobro wiernych...). Stąd nie chcemy pomnaŜać intencji Mszalnych bez uzasadnionej przy-
czyny. Mamy więc nadzieję, Ŝe jak to jest w przypadku Mszy zbiorowej za zmarłych, takŜe 
przyjmie się Msza zbiorowa jubileuszowa. Będzie to takŜe okazja dla tych, którym „przypomniało 
się nagle”, Ŝe za tydzień, za miesiąc mają swoją rocznicę urodzin, ślubu. Przypominamy takŜe, Ŝe 
stypendium za Msze zbiorowe moŜe być oczywiście niŜsze. Dotychczas takŜe część stypendiów 
za Msze zbiorowe za zmarłych były przeznaczane na kolejne Msze odprawiane takŜe poza parafią. 

• Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w poniedziałek, 4 września (a nie jak po-
dawaliśmy wcześniej 1 września). Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowaw-
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ców na Mszę Świętą w ich intencji o godz. 1630. Dzieci z klasy pierwszej mogą przynieść przy-
bory szkolne, które zostaną poświęcone. Zachęcamy równieŜ do skorzystania ze spowiedzi po wa-
kacjach (w piątek lub sobotę). 

• 29-30 sierpnia na Górze św. Anny Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. 
• W dniach 1-3 września w Kamieniu Śląskim odbędą się rekolekcje dla rodziców kapłanów. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
• 8 września w Opolu odbędzie się spotkanie dla katechetów. 
• Ksiądz Biskup zaprasza do Opola jubilatów małŜeńskich: srebrnych jubilatów 10 września, 

złotych 17 września. Msza w kościele Seminaryjnym o 1400. 
• Od 5 września chór męski działający przy naszej parafii wznowi działalność po przerwie waka-

cyjnej. Zapraszamy takŜe nowe osoby chętne do śpiewu. 
• Pielgrzymka do Wiednia i sanktuariów Alpejskich. Wraz z biurem pielgrzymkowym posta-

ramy się, aby pielgrzymka doszła do skutku. Nie mniej poszukujemy jeszcze kilku osób 
chętnych na tę pielgrzymkę. Została ona zaplanowana na dni 15-17 września (piątek-
niedziela). Osoby juŜ zapisane prosimy o wpłaty. 

• Rodziny, które korzystają z rządowego Programu Rodzina 500+, są zobowiązane do złoŜenia no-
wego wniosku o wypłatę tego świadczenia, aby było ono kontynuowane od 1 października 2017 r. 
Wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia br. drogą elektroniczną lub osobiście w gminie. O nowych 
zasadach korzystania z programu ministerstwo informuje na swojej stronie internetowej (adres 
podany na naszej parafialnej stronie internetowej). 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny (z filmem „Misja”). 
Za tydzień będzie moŜliwość nabycia „Ewangelii na kaŜdy dzień”, znanej nam juŜ publikacji z wy-
dawnictwa św. Pawła, która jest pomocą w codziennym kontakcie ze Słowem BoŜym. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób 
szczególny dziękujemy za ofiary na cele remontowe. Zebrano kwotę ponad 4700 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Antonina Loske, lat 94, zam. na ul. Konopnickiej 2 
� Erwin Bolik , lat 76, zam. na ul. Słowackiego 36 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
„Słowo na kaŜdy dzień. Ewangelia 2018” to znana nam juŜ podręczna ksią-
Ŝeczka zawierająca Ewangelie czytane w liturgii Słowa na kaŜdy dzień przy-
szłego roku. Zachęcamy do nabycia tej publikacji. Za tydzień, 3 września 
gościć będziemy przedstawiciela Wydawnictwa św. Pawła. 

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. 


