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XXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (18, 15 – 20) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy 
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego 
albo dwóch, Ŝeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała 
sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet 
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co zwiąŜecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiąŜecie na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego uŜyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” 
 

rytyka jest poŜyteczna we wspólnocie, która 
zawsze potrzebuje przemiany i powinna 

starać się usuwać niedoskonałości. W wielu 
przypadkach pomaga jej postąpić naprzód. Jeśli 
jednak krytyka pochodzi od Ducha Świętego, 
musi ją oŜywiać pragnienie postępu w prawdzie i 
miłości. Nie moŜe być przepełniona goryczą. Nie 
moŜe prowadzić do obrazy drugiego człowieka, 
przez czyny i sądy uwłaczające czci osób lub 
grup. Musi ją przenikać szacunek oraz braterska i 
synowska miłość, która kaŜe unikać niewłaści-
wego rozgłosu i kierować się wskazaniami Chry-
stusa dotyczącymi upomnienia braterskiego (por. 
Mt 18,15-16). Jezus podkreślił centralny charak-
ter prawa miłości, kiedy nazwał je swoim przy-
kazaniem: „To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” 
(J 15,12). Nie jest to jedynie miłość bliźniego, 
której domaga się Stary Testament, ale „nowe 
przykazanie” (J 13,34). Nazywamy je „nowym”, 
poniewaŜ wzorem jest miłość Chrystusa („tak jak 
Ja was umiłowałem”) – doskonały ludzki wyraz 
miłości Boga względem ludzi; mówiąc ściślej 
wzorem jest miłość Chrystusa w swej najwyŜszej 

postaci – wyraŜona w ofierze: „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Tak więc 
zadaniem Kościoła jest dawać świadectwo miło-
ści Chrystusa do ludzi, miłości gotowej do ofiary. 
Miłość jest nie tylko wyrazem ludzkiej solidarno-
ści: jest uczestnictwem w samej miłości BoŜej. 
Jezus mówi: „Po tym wszyscy poznają, Ŝeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali” (J 13,35). Miłość, której Chrystus 
uczył słowem i przykładem, ma być niejako zna-
kiem wyróŜniającym Jego uczniów. Jezus ujaw-
nia głębokie pragnienie swego serca, kiedy wy-
znaje: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i 
jakŜe bardzo pragnę, Ŝeby on juŜ zapłonął” (Łk 
12,49). Ogień oznacza intensywność i moc miło-
ści BoŜej. Jezus prosi swoich uczniów, by po-
zwolili się rozpoznać po takiej właśnie formie 
miłości. Kościół wie, Ŝe miłość w tej postaci staje 
się świadectwem o Chrystusie. Kościół zdolny 
jest dać tego rodzaju świadectwo, poniewaŜ 
przyjmując Ŝycie Chrystusa, przyjmuje miłość. 

św. Jan Paweł II, 1992 r. 

K 



2 Źródło - gazetka 

 

Poniedziałek – 11 września 2017        Łk 6,6-11 
   630   Za † Ŝonę Annę Hruby, †† brata Józefa, siostrę Anielę, Marię Rostek, rodziców Katarzynę i 

Augustyna oraz dziadków z obu stron 
   900   Za † męŜa Romana i †† dziadków 
 1800 1. Za †† rodziców Augusta i Otylię oraz Antoniego, †† rodziców Grys oraz †† Klarę, Jadwigę 

i Jerzego Urbasik, Andrzeja Szot, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Edwarda Wasik i † Marię Jankiewicz 
Wtorek – 12 września 2017         Łk 6,12-19 
   630 1. Za † Henryka Cichonia w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Karola, braci Herberta i 

Jana, szwagierkę Gerdę i †† z rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Andrzeja Latoń 
   800   W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie und Verwandschaft 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Zygmunta w 19. rocznicę śmierci oraz o BoŜe błogosła-

wieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za †† rodziców ElŜbietę i Zygfryda Wypler 
Środa – 13 września 2017 – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora K-ła   Łk 6,20-26 

DZIEŃ FATIMSKI  
   630   Za †† rodziców Jana i Michalinę, męŜa Henryka, braci Mieczysława, Stefana, Stanisława, 

siostrę Krystynę 
   900   Za † córkę Sylwię 
 1800 1. Za † męŜa Stanisława Konik w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców Pawła i Adolfinę, dziad-

ków Alojzego i Marię i wszystkich †† z rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Augustyna Karch, teściów Pawła i Gertru-

dę Zdrzałek, męŜa i ojca Romana Zdrzałek i †† z rodzin 
Czwartek – 14 września 2017 – PodwyŜszenie KrzyŜa Świętego    J 3,13-17 
   630 1. Za †† rodziców Pawła i Marię Blokesz, †† Antoniego, siostry Anielę, Gertrudę, braci Man-

freda, Henryka i Fryderyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† z rodziny Markiewicz, Kozimenko, Ozimek, Korpaczewskich 
 1630   Szkolna: Za † ojca Joachima Mandera, matkę Ernestynę i †† dziadków z obu stron 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny z okazji 75. rocznicy urodzin oraz córki Katarzyny 

z okazji 39. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe bło-
gosławieństwo i zdrowie 

   2. W intencji Bogumiła z okazji 48. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 

Piątek – 15 września 2017 – NMP Bolesnej       J 19,25-27 
   500   Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki 
   630   Za † Annę Siwek w rocznicę śmierci, †† z rodziny Siwek i Janiczek i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
   900   Za †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek, †† Joachima Kłosek, Herberta Grzesiczek, Gertrudę 

Kijas, †† z rodzin Kłosek i Kijas 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Wotywna o Miłosierdziu BoŜym Do BoŜej Opatrzności w pewnej intencji z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† Gertrudę i Jerzego Fogel, za † Mariana Myśliń-

skiego w 9. rocznicę śmierci, † syna Tadeusza w 2. rocznicę śmierci i za †† rodziców z obu 
stron, za † Edwarda Gajcy (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za † Bronisława Demp-
niak (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34), za † Walentynę Kwiatek (od brata Józefa i 
bratanicy Ewy z rodziną), za † Janinę Gudynowską (od lokatorów z ulicy Polnej 6a), za † 
Henryka Marczaka w 1. rocznicę śmierci, †† siostrę Janinę i rodziców z obu stron, za † 
Martę Gruca (w 30. dzień), za † Rafała Kisiel (od sąsiadów), za † Janinę Bubiak (od loka-
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torów z ulicy Pomnikowej 24), za † Mieczysława Marmol (w 30. dzień), za † Agnieszkę 
Bieńkowską (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34), za † ojca Stanisława, matkę Helenę i 
†† z rodziny, za † Jerzego Skorupskiego (w 30. dzień), za † mamę Kazimierę Burak  w 16. 
rocznicę śmierci, †† tatę Jana, dziadków Burak, Juchno, Michała Pietranis i Bronisławę Tu-
rakiewicz, za †† rodziców Leokadię i Bronisława, za † Marię Bęską w 5. rocznicę śmierci, 
†† ojca Józefa i brata Jerzego, za † matkę Stefanię Pankiewicz w 4. rocznicę śmierci, za † 
Józefa Burdę (w 30. dzień), za †† rodziców Ewę i Alfreda Mucha, teściów ElŜbietę i Jana 
Stoczek oraz pokrewieństwo za † Adama DróŜdŜ w 15. rocznicę śmierci 

 1930   W par. Matki BoŜej - Dekanalne spotkanie dla młodzieŜy z okazji wspomnienia św. Stani-
sława Kostki 

Sobota – 16 września 2017 – św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa  Łk 6,43-49 
   630 1. Za † Irenę Kampka, †† rodziców Szklarz, †† Łucję i Gertrudę Kampka i za †† pokrewień-

stwo z obu stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Józefa Kolowca, †† teściów Marię i Antoniego 

oraz †† rodzeństwo Annę, Marię, Józefę, Jana i Dorotę 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Marię i Jana Blana, † brata Waldemara 
   2. W intencji Zygfryda i Janiny z okazji 50. rocznicy ślubu oraz 70. rocznicy urodzin z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla 
jubilatów i dla całej rodziny 

XXIV Niedziela zwykła – 17 września 2017  Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35 
   700   Za †† Franciszka i Gertrudę Skroch, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900 1. Msza Święta dziękczynna za Ŝniwa i plony ziemi – W intencji rolników i działkowiczów o 

BoŜe błogosławieństwo dla nich i ich pracy i zdrowie dla ich rodzin oraz za zmarłych o dar 
Ŝycia wiecznego 

   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Teodory Buchcik z okazji 80. rocznicy urodzin z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę BoŜą dla całej rodziny 

 1030   Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. r. urodzin Władysława z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizanta i całej rodziny 

 1200   W 65. rocznicę urodzin Czesława, 35. rocznicę ślubu Barbary i Czesława, 25. rocznicę 
urodzin Przemysława z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-
stwo, wstawiennictwo Matki BoŜej i zdrowie 

 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym 
 1545   RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Maksymiliana Fajngold, † matkę Olgę, †† z obu stron i 

za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1900   Rozpoczęcie Peregrynacji obrazu Matki BoŜej Nowej Ewangelizacji Europy 
      Czuwanie modlitewne (do 2000)  
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy 
 
• Dzisiaj w dwóch parafiach naszego dekanatu ma miejsce formalne wprowadzenie na urząd 

proboszcza ks. Mariana Obruśnika w par. WNMP oraz ks. Andrzej Styra w par. Łubowice. 
• Dzisiaj w naszej parafii w ramach XXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej odbędzie się kon-

cert Raciborskiego Kwintetu Dętego oraz koncert organowy Macieja Somerli. Zapraszamy do 
uczestnictwa. 

• Dzisiaj o godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 
• Rozpoczynamy przygotowania do I Komunii Świętej dzieci z klas III. Spotkanie dla rodziców 

odbędzie się w kościele we wtorek po Mszy wieczornej (ok. 1830) oraz w czwartek po Mszy 
szkolnej (ok. 1715). Prosimy rodziców o obecność na jednym ze spotkań. 

• Rozpoczynamy równieŜ przygotowania do sakramentu bierzmowania. Ze względu na reformę 
szkolnictwa w tym roku przygotowanie rozpoczną klasy VI oraz VII szkoły podstawowej. Klasy 
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gimnazjalne kontynuują rozpoczęte wcześniej przygotowania. W związku z tym zapraszamy na 
spotkanie dla rodziców w piątek po wieczornej Mszy (ok. 1830) 

• W poniedziałek o 2000 próba scholi. Zapraszamy takŜe nowe osoby. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• W czwartek przypada święto PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ z okazji zbliŜającego się święta patronalnego, św. Stanisłąwa Kostki zapraszamy na 

dekanalne spotkanie do kościoła Matki BoŜej. Rozpoczęcie o godz. 1930.  
• W piątek wyruszy pielgrzymka do Wiednia i Sanktuariów Austrii. O 500 w kościele Msza Święta 

na rozpoczęcie pielgrzymki. 
• Zbiórka dla chłopców chętnych, aby zostać ministrantami  w sobotę o 930. Zapraszamy takŜe 

starszych chłopców (z ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum), chętnych do włą-
czenia się w szeregi Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. Zbiórka dla nich w piątek po wieczornej Mszy 
(ok. 1830). 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim. 
• W przyszłym tygodniu w niedzielę wieczorem i kolejny poniedziałek będziemy gościli w parafii 

peregrynujący obraz Królowej Nowej Ewangelizacji Europy – ukoronowanego obrazy Matki 
BoŜej Trzykroć Przedziwnej z Szensztatu. Po Mszy wieczornej będzie przywitanie Obrazu i czu-
wanie do godz. 2000. Następnego dnia rano RóŜaniec, Msza Święta. JuŜ teraz zapraszamy do 
uczestnictwa. 

• 24 września na Jasnej Górze odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i MałŜeństw. Pla-
nujemy tego dnia pielgrzymkę do Częstochowy. Warunkiem jest wystarczająca liczba osób 
chętnych. Zapisy w zakrystii do 18 września. 

• 7 października wzdłuŜ wszystkich granic Polski odbędzie się wspólna modlitwa RóŜańcowa. Ini-
cjatywa „RóŜaniec do granic” nawiązuje do objawień Fatimskich i praktyki pierwszych sobót 
miesiąca. Wyznaczone zostały nadgraniczne kościoły „stacyjne”, w których odbędzie się Msza 
Święta, konferencja, Adoracja (od 1030), i po przerwie o 1400 modlitwa RóŜańcowa w wyznaczo-
nym miejscu na granicy. NajbliŜsze kościoły to Samborowice oraz Gródczanki. Osoby zaintere-
sowane prosimy o zapisy poprzez stronę internetową rozaniecdogranic.pl, ewentualnie w zakrystii 
(osoby nie korzystające z internetu). Planujemy wspólny wyjazd. 

• Przypominamy o moŜliwości wyjazdu na pielgrzymkę do Fatimy. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby. Dziś gościmy O. Jerzego z Ukrainy. 

Przed kościołem moŜliwość wsparcia prowadzonego przez Ojców Franciszkanów Centrum Reha-
bilitacji. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odszedł do Pana: 

� Jerzy Krzempek, lat 73, zam. na ul. świrki i Wigury (pogrzeb, pon. 11 IX 2017 o 1400) 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym 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. 
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. 


