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XXIV Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (18, 21 – 35)
„Piotr zbliŜył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam
przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aŜ siedem
razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, Ŝe aŜ siedem razy, lecz aŜ
siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie
do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć
tysięcy talentów. PoniewaŜ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z Ŝoną, dziećmi i
całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej
cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu
darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów.
Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go:
Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i
opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu:
Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, poniewaŜ mnie prosiłeś. CzyŜ więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem
pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój
niebieski, jeŜeli kaŜdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.”

J

ezus kładzie wielki nacisk na pojednanie braterskie, na przykład wtedy, gdy zachęca do
nadstawienia drugiego policzka temu, kto nas
uderzył i do oddania płaszcza temu, kto nam
zabrał suknię (por Mt 5,38-40), a takŜe gdy wpaja prawo przebaczenia; przebaczenia, które kaŜdy
otrzymuje w takiej mierze, w jakiej sam umie
przebaczać, przebaczenia, którego trzeba udzielić
równieŜ nieprzyjaciołom; przebaczenia, którego
trzeba udzielić siedemdziesiąt siedem razy (por
Mt 18,21n), czyli praktycznie bez Ŝadnego ograniczenia. Takie, moŜliwe do urzeczywistnienia
jedynie w klimacie prawdziwie ewangelicznym,
są warunki szczerego pojednania zarówno między poszczególnymi ludźmi, jak i miedzy rodzinami, wspólnotami, narodami i ludami... W słowach Jezusa na Kalwarii zawiera się przede

wszystkim orędzie przebaczenia. Według zapisu
św. Łukasza, pierwsze zdanie Jezusa na krzyŜu
brzmi: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23,34). CzyŜ nie są to słowa, których
nam samym tak bardzo potrzeba?... Jezus nie
tylko sam przebacza, lecz prosi Ojca, aby przebaczył tym, którzy wydali Go na śmierć, a więc
takŜe nam wszystkim. Wskazuje to na pełną
szczerość Chrystusowego przebaczenia oraz na
miłość, która jest jego źródłem... Zwróćmy teŜ
uwagę, Ŝe Jezus przebacza od razu,, takŜe wtedy,
gdy przeciwnicy nie przestają Mu okazywać
swojej wrogości. Przebaczenie jest Jego jedyną
odpowiedzią na ich wrogość. I przebacza wszystkim, którzy są odpowiedzialni za Jego śmierć...
Dla nich prosi o przebaczenie, za nimi się wstawia u Ojca.
św. Jan Paweł II, 1984 r.
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Poniedziałek – 18 września 2017 – św. Stanisława Kostki, zak., patr. Polski
Łk 2,41-52
600
Modlitwa RóŜańcowa (po Mszy zakończenie peregrynacji)
630 1. W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Trzykroć Przedziwnej
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. rocznicy urodzin Stefana Okrent z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
900 Za †† rodziców Jadwigę i Jana Kolada
1800 1. Z okazji 50. rocznicy urodzin Gerarda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalszą BoŜą opiekę
2. Za † Tadeusza Szembel w rocznicę urodzin
Wtorek – 19 września 2017
Łk 7,11-17
630 1. Za † mamę Hildegardę w rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
2. Za † Marię Lechowską w 7. rocznicę śmierci
800 W języku niemieckim:
1800 1. Za † syna Sławomira Niedopytalskiego, † męŜa Jerzego, †† rodziców Marię i Mikołaja
2. Za †† rodziców Natalię i Leona, †† z rodziny Szambor i Januszewskich
Środa – 20 września 2017 – św. męcz. Andrzeja Kim Teagon, kapł., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
Łk 7,31-35
630 Za † matkę Marię w rocznicę śmierci, †† ojca Wojciecha, braci Ferdynanda, Józefa i Stanisława, teścia Jana, ciotkę ElŜbietę i †† krewnych
900 Za †† dziadków Józefę i Jana Tarnawskich oraz Pelagię i Józefa Paszkowskich o dar Ŝycia
wiecznego
00
18 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Adama Chudzińskiego w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa, ojca, dziadka Mariana Głąb, †† rodziców, braci Jana, Stefana, Józefa, Mariana,
bratową Annę Wysowskich, teściów Karolinę i Stanisława Głąb
Czwartek – 21 września 2017 – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Mt 9,9-13
630 1. Za †† Otylię Solich, jej męŜa i †† z rodziny z obu stron
2. Za † Tadeusza Salamon (od lokatorów z ulicy Katowickiej 5 i 5a)
1630 Szkolna: Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w intencji RóŜy i Krystiana
1730 RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Za † męŜa Edwarda Pałka w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Andrzeja i Edwardę, teścia
Edwarda oraz braci Mirosława i Marka
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Eugenię i Kazimierza, † Martę Gratza, †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 22 września 2017
Łk 8,1-3
630 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron Janinę i Adama, Alwinę i Franciszka,
rodzeństwo oraz †† z rodziny Biel, Jeziorek, Siwoń, Kotala i za dusze w czyśćcu cierpiące
900 Za †† rodziców Marię i Stanisława Szumacher, †† Piotra Szumacher, Rozalię i Zofię Sutor,
Krystynę Hruby i †† pokrewieństwo z obu stron
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Kazimierza z okazji 70. rocznicy urodzin
2. W intencji Eugenii Wesper okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą pomoc i opiekę BoŜą
1930 Wieczór Uwielbienia (w ramach XXVI Festiwalu Spotkałem Pana)
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Sobota – 23 września 2017 – św. Pio z Pietrelciny, kapłana
Łk 8,4-15
630 1. Za † Jana w 4. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo
2. O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców z ulicy Polnej 6, 6a, 6b, 8, 10 i domków po przeciwnej stronie
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Barbary i Józefa z okazji 30. rocznicy ślubu z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Z okazji 80. rocznicy urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1900 Wieczór Filmowy (w ramach XXVI Festiwalu Spotkałem Pana)
XXV Niedziela Zwykła – 24 września 2017
Iz 55,6-9; Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16
SPOTKANIE Z AFRYKĄ (w ramach XXVI Festiwalu Spotkałem Pana)
700 Za † matkę Helenę w 2. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa, teścia Stanisława i †† z rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030 W intencji rocznych dzieci: Leon Grabiniok, Julia Pajkiert, Maksymilian Dudek, Mateusz Cubała, Bartosz Marko
1200 Do BoŜej Opatrzności w intencji Magdaleny i Marcina z okazji 11. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla
całej rodziny
1500 Koronka do Miłosierdzia BoŜego
„Spotkanie z Afryką”, spotkania misyjne, koncerty, występy
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 1. W intencji Ŝyjącej rodziny o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. W intencji misjonarzy i misyjnego dzieła Kościoła, zwłaszcza w Kamerunie oraz w intencji
misyjnego wolontariatu „Młodzi dla Kamerunu”
1900
Film o Janie Pawle II „Szukałem Was” i spotkanie z Autorem
W tym tygodniu modlimy się: o nową ewangelizację Europy
• Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy za plony ziemi, pracę rolników i działkowiczów.
Dziękujemy działkowiczom za przygotowanie wystroju i dzisiejszej uroczystości.
• Dziś jeszcze o 1400 Msza Święta Trydencka.
• Zapraszamy takŜe na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• Po Mszy wieczornej rozpocznie się peregrynacja obrazu Matki BoŜej Królowej Nowej Ewangelizacji Europy. Czuwanie potrwa do 2000. Następnego dnia o 600 RóŜaniec, po Mszy porannej
poŜegnanie obrazu.
• W poniedziałek o 2000 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• W tym tygodniu w ramach XXVI Festiwalu „Spotkałem Pana” zapraszamy na następujące spotkania: w piątek, młodzieŜ całego dekanatu zapraszamy na Mszę na godz. 1800, po niej o 1930
Wieczór Uwielbienia. Gościem będzie
Leopold Twardowski.
• W sobotę odbędą się koncerty uliczne
na ul. Opawskiej, natomiast wieczorem
na 1900 zapraszamy do kaplicy pod kościołem na Wieczór Filmowy.
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W niedzielę wolontariat „Młodzi dla
Kamerunu” zaprasza na „Spotkanie z
Afryką”. Od 1500 przy kościele Koronka i dalsze spotkania z gośćmi,
występy zespołów. O 1900 film o Janie
Pawle II „Szukałem Was” i spotkanie
z Autorem. Dochód z całej akcji przeznaczony będzie na budowę kolejnej
szkoły w Kamerunie.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
Rodziców ministrantów zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę o 1600.
24 września Ogólnopolska pielgrzymka Rodzin i MałŜeństw na Jasną Górę. Zapisy na pielgrzymkę jeszcze dziś i jutro. Na stronie internetowej i w tygodniu podamy czy pielgrzymka dojdzie do skutku.
Tego samego dnia w domu formacyjnym w Miedonii od godz. 1600 odbędzie się Spotkanie Rodzin. Hasłem przewodnim będzie „Im bliŜej Boga, tym bliŜej siebie”. Zapewniona jest opieka dla
dzieci. Spotkanie poprowadzi ks. Łukasz Szablicki.
7 października wzdłuŜ wszystkich granic Polski odbędzie się wspólna modlitwa RóŜańcowa. Inicjatywa „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 wyznaczonym miejscu na granicy. NajbliŜsze kościoły to Samborowice oraz Gródczanki. Osoby zainteresowane prosimy o zapisy poprzez stronę internetową rozaniecdogranic.pl, ewentualnie w zakrystii
(osoby nie korzystające z internetu). Planujemy wspólny wyjazd. O tej samej porze w naszym kościele równieŜ planujemy modlitwę róŜańcową.
W niedzielę 15 października w Kietrzu Rejonowe Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. Zapisy w
kancelarii lub zakrystii.
Na terenie Powiatu Raciborskiego prowadzi działalność Kuchnia Caritas Diecezji Opolskiej, której pracownicy codziennie przygotowują obiady oraz dowoŜą je do domów osób zainteresowanych, szczególnie starszych lub chorych. Oprócz standardowych posiłków, przygotowywane
są obiady uwzględniające dietę uzgodnioną indywidualnie. Cena obiadu dla osób na emeryturze
bądź rencie uzaleŜniona jest od jej wysokości. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 414 05 32”.
Od wtorku podejmiemy próbę oczyszczenia elewacji kościoła. MęŜczyźni chętni do pomocy proszeni są o kontakt.
Są do nabycia kalendarze na przyszły rok oraz ksiąŜki o Fatimie.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Piotr Leksza, lat 33, zam. na ul. Opawskiej
 Danuta Jastrzębska, lat 84, zam. na ul. Słowackiego
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.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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.

