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XXII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (16, 21 – 27) 
 

„Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, Ŝe musi iść do 
Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w 
Piśmie; Ŝe będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr 
wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg 
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do 
Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o 
tym, co BoŜe, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci swe Ŝycie z mego powodu, znajdzie je. CóŜ bowiem za 
korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem 
z aniołami swoimi, i wtedy odda kaŜdemu według jego postępowania.” 
 

chodzimy tutaj w obręb tematu „naślado-
wania Chrystusa”, który jest wyraźnie 

obecny zarówno w przekazach ewangelicznych, 
jak teŜ i innych pismach apostolskich, jakkolwiek 
sam wyraz „naśladowanie” raczej nie pojawia się 
w samych Ewangeliach. Chrystus wzywa swych 
uczniów, aby „szli w Jego ślady” (greckie akolu-
theíto tłumaczone jest przez „naśladuje”). „Jeśli 
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech mnie 
naśladuje (Mt 16, 24; por. takŜe J 12, 26). Dopie-
ro u świętego Pawła znajdujemy ten wyraz, gdy 
Apostoł pisze: „Bądźcie naśladowcami (gr. mi-
metaí) moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chry-
stusa” (1 Kor 11, 1). Gdzie indziej zaś: „A wy, 
przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z 
radością Ducha Świętego, staliście się naśladow-
cami naszymi i Pana” (1 Tes 1, 6). JednakŜe sam 
wyraz nie jest tu najwaŜniejszy. NajwaŜniejszy 
jest fakt, iŜ całe Ŝycie i postępowanie Chrystusa 
uwieńczone ofiarą krzyŜa z miłości „za braci” 
pozostaje trwałym wzorem i ideałem. Skłania 
więc i wzywa nie tylko do poznania, ale nade 

wszystko do naśladowania. Chrystus zresztą 
mówi w wieczerniku, po umyciu nóg Apostołom: 
„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 
czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15). Wy-
powiadając te słowa, Chrystus ma na myśli nie 
tylko gest obmycia nóg, ale całe swoje Ŝycie, 
które uwaŜa za pokorną słuŜbę. KaŜdy z uczniów 
otrzymuje wezwanie, by iść w ślady Syna Czło-
wieczego, który „nie przyszedł, aby Mu słuŜono, 
lecz aby słuŜyć i dać swoje Ŝycie na okup za 
wielu” (Mt 20, 28). To właśnie w świetle tego 
Ŝycia, tej miłości, tego ubóstwa, tej wreszcie 
ofiary – „naśladowanie” Chrystusa staje się wy-
mogiem dla wszystkich Jego uczniów i wyznaw-
ców. Staje się niejako „zrębem” ewangelicznego, 
chrześcijańskiego „etosu”. Na tym polega rów-
nocześnie owo „wyzwolenie” do nowego Ŝycia... 
Chrystus nie przekazał ludzkości tylko wspania-
łej „teorii”, lecz objawił, w jakim znaczeniu i 
jakim kierunku ma się dokonywać zbawcza 
przemiana człowieka „starego” – człowieka grze-
chu w człowieka „nowego”. 

św. Jan Paweł II, 1988 r. 

W 
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Poniedziałek – 4 września 2017        Łk 4,16-30 
   630   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 65. rocznicy urodzin 

Marii, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i całej rodziny 
   900   Za † męŜa Zbigniewa Buniak, †† rodziców Janinę i Karola Bruch, Janinę i Bronisława 

Bruch, szwagra Jerzego Cenzartowicza, teściów Michalinę i Piotra Buniak, szwagrów 
Edwarda, Tadeusza, Józefa Buniak 

 1630   Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego W intencji dzieci, młodzieŜy, 
ich rodziców, nauczycieli i wychowawców o dary Ducha Świętego 

 1800 1. Za † Władysławę Palczyńską w 23. rocznicę śmierci, †† Stanisława, rodziców z obu stron 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † męŜa Tadeusza Rzeszowskiego w 17. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz 
do BoŜej Opatrzności o błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

Wtorek – 5 września 2017         Łk 4,31-37 
   630 1. W intencji Mazena i jego rodziny o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Noga 
   800   W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o dalsze dla Arkadiusza i całej rodziny oraz za †† z rodziny 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Panek, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron 

i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† syna Jana, męŜa Stanisława Charęza, brata Władysława i rodziców z obu stron 
Środa – 6 września 2017         Łk 4,38-44 
   630   Za † ojca i męŜa Edmunda Lizak w 14. rocznicę śmierci 
   900   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe 

błogosławieństwo dla Karoliny z okazji kolejnej rocznicy urodzin i jej rodziców 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Zofię Chylewską w 4. rocznicę śmierci, za †† rodziców 

i dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
I Czwartek miesiąca – 7 września 2017       Łk 5,1-11 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Ewy z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatki i jej rodziny (od 
rodziców) 

 1630   Szkolna: Za †† rodziców Marię i Andrzeja Lewickich, córkę Janinę i dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 1730   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty 

modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Za † mamę Annę w rocznicę śmierci i †† z rodziny 
   3. Za † Ditera Przybyła w 1. rocznicę śmierci 
Piątek – 8 września 2017 – Narodzenie NMP       Mt 1,18-23 

AKT POŚWIĘCENIA PARAFII I RODZIN NIEPOKALANEMU SERCU MARYI  
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† Ericha i Beatę Brzenczka, †† rodziców z obu stron, rodzeń-

stwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † Ŝonę Julię Simek, †† jej rodziców i krewnych 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Waldemara w 19. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu 

stron i rodzeństwo 
   2. Za †† z rodziny Ziemiak: ciocię Julię, wujka Antoniego, ciocię Reginę, babcię Marię i †† z 

pokrewieństwa 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa na rozpoczęcie roku formacyjnego 
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Sobota – 9 września 2017         Łk 6,1-5 
   630 1. W intencji Dawida z okazji 10. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla 

całej rodziny 
   2. Za † matkę Annę Reichel, †† ojca Jana, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Marię i Adolfa 

Fojcik i całe pokrewieństwo 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Stanisława Pulka 

oraz za †† z rodziny 
   2. Za † Mariana Bochenka w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i 

dusze w czyśćcu cierpiące 
XXIII Niedziela zwykła  – 10 września 2017    Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20 
   700   Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka, rodziców Albertynę i Józefa, te-

ściów Marię i Franciszka, siostry Gertrudę i Annę, braci Henryka i Alojzego, szwagrów 
Piotra, Ewalda, Pawła, Alfreda i bratową Hildę 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Jacka i Anny Bieńkowskich z okazji 10. rocznicy ślubu 

oraz syna Bartosza, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030   Do BoŜej Opatrzności z okazji 60. rocznicy urodzin  mamy Małgorzaty z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło-

gosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki BoŜej z okazji 45. rocznicy ślubu Cecylii i 
Franciszka 

 1600   Koncert Organowy w ramach XXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa Emila Mecner w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Rozalię i Franciszka Droz-

dowskich, Jadwigę Mecner, †† z rodzin Drozdowski, Bojanowski, Mecner, Norek i Zyg-
munt 

W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci, młodzieŜy, rodziców, nauczycieli i wychowawców 
 
• Dzisiaj zapraszamy do uczestnictwa w corocznej pielgrzymce do par. Matki BoŜej. Rozpoczę-

cie o 1400. Nie będzie wieczornego naboŜeństwa. 
• Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy na 

Mszę Świętą w poniedziałek na godz. 1630. Pierwszoklasiści mogą przynieść swoje przybory 
szkolne, które będą poświęcone. 

• Przy tej okazji zapraszamy na Msze Święte szkolne, które odbywają się w czwartki o 1630. 
Pomimo dwóch godzin katechezy w szkole, Msza szkolna ma swoje waŜne znaczenie, gdyŜ jest 
spotkaniem na modlitwie w ramach Eucharystii lub naboŜeństwa. Prosimy rodziców o wpisanie 
tej pory w plan tygodniowych zajęć dzieci. 

• Od wtorku o godz. 1600 po przerwie wakacyjnej wznowione zostaną 
spotkania Klubu Seniora. Zapraszamy na wspólne spotkania osoby 
starsze, samotne oraz wszystkich zainteresowanych. 

• RównieŜ we wtorek od 1630 w domu katechetycznym osoby chętne 
mogą odebrać odzieŜ (nowa i uŜywana; dla dzieci i dorosłych). 

• RównieŜ po przerwie wznawia próby chór męski. Spotkania odby-
wają się raz w tygodniu, we wtorki o 1800. Do swoich szeregów za-
prasza takŜe nowe osoby. Z początkiem nowego roku powtarzany 
jest i ćwiczony nowy repertuar, dlatego jest to najlepsza pora, aby 
dołączyć do wspólnego śpiewu. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Okazja do 
spowiedzi w czwartek od  1730. RównieŜ o 1730 Godzina Święta. 

• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• W piątek, 8 września, w święto Narodzenia NMP, po Mszach Świę-

tych dokonamy poświęcenia parafii i rodzin Niepokalanemu Ser-
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cu Maryi . Akt nawiązuje do 1946 r. i do Aktu poświęcenia Ojczyzny Sercu Maryi. Zachęcamy do 
uczestnictwa w Mszy Świętej tego dnia. 

• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.  
• W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w domu katechetycznym spotkanie popielgrzymkowe grupy 

„5 niebieska”. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę w ramach XXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w naszym 

kościele odbędzie się o 1600 Koncert. Szczegóły odnośnie naszego, ale i pozostałych koncertów 
na plakacie. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 
dzieci „Mały Gość Niedzielny” (w płytą). Dziś takŜe moŜliwość nabycia „Ewangelii na kaŜdy 
dzień”  przyszłego roku oraz inne publikacje Wydawnictwa św. Pawła.  

• W piątek, 15 września wyruszy pielgrzymka do Wiednia i Sanktuariów Austrii. Wyjazd po 
Mszy o godz. 500. 

• W dniach 21-28 października biuro pielgrzymkowe z Częstochowy organizuje pielgrzymkę do 
Fatimy i Santiago. Są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. 

• Przypominamy, Ŝe do 15 września przyjmujemy jubileuszowe intencje Mszalne na 2018 rok. 
• W kościele Seminaryjnym w Opolu 10 i 17 września odbędą się pielgrzymki odpowiednio: 

srebrnych i złotych Jubilatów MałŜeńskich. Rozpoczęcie o 1400. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 
• W przyszłą niedzielę gościć będziemy O. Jerzego Zielińskiego ze Starego Konstantynowa na 

Ukrainie. Ojcowie Franciszkanie prowadzą tam Centrum Rehabilitacji dla uzaleŜnionych. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Mateusz Lach, lat 27, zam. na ul. Ogrodowej 
� Krystyna Palewska, lat 79, zam. na ul. Warszawskiej 
� Ryszard Faliński, lat 55, zam. na ul. Słowackiego 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

------------------------- 
Kończy się przerwa urlopowa, dlatego teŜ chór męski działający przy naszej parafii wznawia swoją 
działalność. W związku z tym prosi się wszystkich chętnych młodzieńców oraz męŜczyzn do zasilenia 
naszych szeregów. Z informacji jakie do nas docierają, wiemy Ŝe nasze występy zarówno w naszej 
parafii jak równieŜ na występach w innych parafiach cieszą się duŜym zainteresowaniem. Osoby, któ-
re się wahają, mają obawy czy się nadają i podołają, informujemy Ŝe nie trzeba znać się na nutach. 
Wystarczy odrobina słuchu i głosu, aby znaleźć się w naszych szeregach. Próby nasze odbywają się 
tylko raz w tygodniu. 
ZbliŜa się duŜymi krokami piękny okres związany z BoŜym Narodzeniem. Dlatego przystąpimy do 
przypomnienia dotychczasowych kolęd oraz poznania nowych. 
Jeszcze raz gorąco apelujemy –zasilcie nasze szeregi bo kto śpiewa ten się podwójnie modli. 
Zapraszamy w kaŜdy wtorek do domu katechetycznego ( 1 piętro) na godzinę 18.oo. 

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. 
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. 17.00 – 18.00; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


