
 

„Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka 

nieczystym”. 

Zwróćmy uwagę na ewangeliczny sens słowa „nieczysty”, 

ponieważ zmieniliśmy go, ograniczając go do dziedziny 

seksu. Tutaj „złe myśli” to wszelkie myśli, które ranią 

miłość bliźniego. Wielką nieczystością jest złość. Jezus 

sprowadza wszystko do jednej troski: czy źródło naszych 

myśli jest czystą wodą miłości? Czy też może jest ono stale zanieczyszczane przez 

złość, pychę i niekontrolowane pożądanie zmysłowe? 

Nie chodzi więc o to, żebyśmy wiedzieli, czy nasze serca są czyste, czy nie. Są 

nieczyste i nigdy nie będą czyste, musimy zgodzić się na to, że jesteśmy źli; ale 

powinniśmy starać się ze wszystkich sił, z uporem, oczyszczać źródło: wnętrze 

swojego serca. 

Wymaga to wielkiego zmysłu badania wnętrza swojej duszy. Tego, na który tak 

bardzo zwraca uwagę Jezus: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A ja wam 

powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił 

z nią cudzołóstwa” (Mt 5,27-28). Wyczuwamy Jego niechęć do oszustów, którzy przy 

pomocy pięknych, pobożnych słów i czynów na pokaz ukrywają to, co dzieje się  

w ich sercach. 

Istnieje tylko jedna chrześcijańska czystość: 

jest nią wielkie pragnienie kochania, 

objawione w konkretnych gestach 

sprawiedliwości, szczodrej pomocy, 

serdeczności. Gdy pragnienie to wzrasta, gdy 

w naszym życiu coraz więcej jest uczynków 

miłości, nasze serca oczyszczają się  

i wypływają z nich rzeczy piękne i prawdziwe. 

Andre Seve  

35 (99)/2015   30.08.2015 r. 



   2 
 

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 30.08-06.09.2015 r. 
30.08.2015 – NIEDZIELA XXII ZWYKŁA 

600 Za † Joachima Wyglenda, †† rodziców Jana i Marię Mikulla 

730 Za † Jana Wyszkoni 
900 Za † Eugeniusza Dziadek 

1030 1. W int. Noemi Porwoł w ok. Chrztu św. 
2. Za † Kazimierza Gromek 

1630 NIESZPORY NIEDZIELNE 
1700 Za † męża Jana Mrasek, †† rodziców z obu str. 

31.08.2015 – PONIEDZIAŁEK 

630 Za †† w sierpniu: Józef Grabowski, Magdalena Komorek, Maria Klon, Irena Banik 
1800 1. Za † Annę Marat w 2 r. śm., †† z pokr. Marat, Ciężkowskich oraz d. w c. c. 

2. Za †† rodziców Świerczek i Synowiec, † siostrę Karinę i męża Roberta 

01.09.2015 – WTOREK – bł. Bronisławy 
630 1. Za †† Gertrudę i Franciszka Milicz, †† rodziców z obu str., †† z rodz. Stania, Milicz 

2. Za † Jana Szpila w 30 dz. po śm., †† z rodz. Szpila, Kapic, Moskal 
800 W int. dzieci i młodzieży z ok. rozpoczynającego się Roku szkolnego 

1800 1. Za † syna Henryka Kalyta 

2. Za † Elżbietę Fleger, †† rodziców, †† z rodz. Fleger, Szraj 
02.09.2015 – ŚRODA 

630 1. Za † męża Helmuta Wolany 

2. W int. Urszuli i Mariana Moskwa z ok. 20 r. śl. 
1800 1. Za † Zbigniewa Gwiazdowskiego, †† z rodz. 

2. Za †† Jana i Marię Mudry 
03.09.2015 – CZWARTEK – I czwartek – św. Grzegorza Wielkiego 

630 1. Za † męża Jana Bluk 

2. Za † Mateusza Głombika 
1800 1. Za †† Piotra i Krystynę Makuc, † syna Ryszarda, †† z rodz. 

2. Za † Marię Wardenga 
04.09.2015 – PIĄTEK – I piątek 

555 RÓŻANIEC W INT. MŁODZIEŻY 

630 1. W int. czcicieli NSPJ 
2. W int. Łucji Korczok z ok. 91 ur. 

1745 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W INT. MŁODZIEŻY 

1800 1. Za † Annę Marat w 2 r. śm., †† z rodz. 
2. Za †† rodziców Elżbietę i Waltera Gotzmann, †† z rodz. Gotzmann i Hütter 

05.09.2015 – SOBOTA – I sobota 
630 W int. wspólnoty Żywego Różańca 
800 ODWIEDZINY CHORYCH 

1200 ŚLUB: Sandra PISZCZEK i Tomasz KWIOTEK 
1700 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z OKAZJĄ DO SPOWIEDZI ŚW. 

1800 1. Za †† Anielę i Franciszka Zimny, †† z pokr. 
2. W int. Beaty i Zbigniewa Paluch z ok. 25 r. śl. 

06.09.2015 – NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA 

600 Za †† Karola i Jadwigę Kraickich, †† z rodz. Kraicki, Kleta, †† z pokr. 
730 Za †† Andrzeja i Urszulę Sokołowskich 
900 1. Za †† Annę i Pawła Salich 

2. Za † Gustawa Halejko w 6 r. śm., †† rodz. z obu str., † brata Mikołaja 
1030 1. Za † Henryka Cycon 

2. W int. Korneli i Grzegorza z ok. 30 r. śl. 
1200 1. Za † Antoniego Łojko 

2. W int. Łukasza z ok 40 r. ur. oraz syna Jana z ok. 4 r. ur. 

1630 NIESZPORY KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA ZE ZMIANĄ TAJEMNIC DLA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH 
1700 Za † Hieronima Cabana z ok. 80. r. ur., z rodz. Dzida, Caban, Kamińskich 
1800 SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 
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OGŁOSZENIA 30 SIERPNIA 2015 r. 
1. Dziś o godz. 16.30 Nieszpory niedzielne. Zapraszamy. 

2. W tym tygodniu Kancelaria będzie czynna w poniedziałek i wtorek po Mszach 

świętych, a od środy wracamy do zwykłych godzin urzędowania.  

3. W poniedziałek o godz. 9.30 zbiórka dla ministrantów. 

4. We wtorek o godz. 8.30 Msza św. na rozpoczęcie Roku szkolnego. Zapraszamy 

wszystkie dzieci, rodziców i nauczycieli. Z tego powodu nie będzie jeszcze Mszy św. 

szkolnej w czwartek. 

5. W czwartek – I czwartek miesiąca. O godz. 17.30 Godzina św. w int. powołań. 

6. W piątek – I piątek miesiąca: 

 O godz. 16.30 spotkanie dla grupy młodszej Dzieci Maryi; 

 o godz. 17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w int. młodzieży; 

 o godz. 19.00 w kościele spotkanie dla 1, 2, 3 kl. gimnazjum przygotowującej się do 

Bierzmowania. 

7. W sobotę: 

 o godz. 8.00 odwiedzimy chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii, kancelarii 

lub telefonicznie; 

 o godz. 11.00 spotkanie dla grupy starszej Dzieci Maryi; 

 o godz. 11.00 próba scholii dziecięcej w salce na plebanii; 

 o godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do Sakramentu Pokuty  

i Pojednania; 

8. W niedzielę za tydzień ze Słowem Bożym gościć będziemy gościć będziemy o. Rafała, 

Misjonarza Świętej Rodziny, który po Mszy św. będzie rozprowadzał kalendarze.  

O godz. 18.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy. 

9. Również w niedzielę o godz. 16.30 Nieszpory ku czci św. Mikołaja ze zmianą 

tajemnic dla Róż Różańcowych. W poniedziałek 7.09. o godz. 18.45 spotkanie w salce 

formacyjnej poprowadzi Diecezjalny Duszpasterz Róż Różańcowych. Zapraszamy.  

10. Od następnej niedzieli uruchamiamy na czas próbny do grudnia, dodatkową Mszę 

św. niedzielną o godz. 12.00. 

11. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przypominamy młodzieży przygotowującej 

się do Bierzmowania z kl. III o wyjeździe na obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny 

w dniach 11-13 września. Koszt całkowity 50 zł (autobus+nocleg). Zapisy u ks. Piotra. 

12. W dniach 11-13.09. tradycyjnie udamy się na Obchody Kalwaryjskie. Zapisy  

w zakrystii lub kancelarii. 

13. W II czwartek września tj. 10.09. o godz. 19.00 spotkanie dla rodziców dzieci, które 

rozpoczynają przygotowanie do I Komunii św. 

14. Już dzisiaj informujemy iż 19 września odbędzie się misyjny zjazd dzieci ze szkól 

podstawowych i gimnazjalnych w Nysie. Koszt 40 zł. Zapisy u księży i u s. Emanueli.  

15. Wszystkich, którzy udają się na pielgrzymkę do Fatimy prosimy o uregulowanie 

płatności do 11 września. 

16. Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego, w którym płyta mp3  

z pięknym utworem O naśladowaniu Chrystusa, Tomasza a Kempisa. 

 

DO PANA ODESZLI:  

 Śp. Irena Banik, l. 46, zam. ul. Kopernika, Wieczny odpoczynek… 
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ZŁOTA MYŚL TYGODNIA 

Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą.  

(kard. Stefan Wyszyński) 

 

NA WESOŁO 

Rozmawiają dwaj proboszczowie:  

- Wiesz, sprzedałem fortepian i kupiłem wikaremu saksofon, będzie chociaż 

spokojniej na plebanii.  

- Jak to? Przecież też będzie hałas.  

- Ale on przynajmniej już nie będzie śpiewać.  

 

Dzwoni klient do sklepu mięsnego i pyta:  

- Czy ma pan kurze nóżki?  

- Mam  

- Czy ma pan skrzydełka?  

- Także mam.  

- A ma pan świński ryj?  

- Tak  

- No to musi pan naprawdę śmiesznie wyglądać. 

 

ŚW. JAN PAWEŁ II O ŻYCIU KONSEKROWANYM 

„Kontemplacja ukrzyżowanego Chrystusa jest źródłem 

natchnienia dla wszystkich powołań; z niej biorą początek - obok 

podstawowego daru Ducha - wszystkie dary, a zwłaszcza dar 

życia konsekrowanego” (VC 23). 

Patrząc na krzyż, poza cierpieniem, widzimy przede wszystkim 

niepojętą Miłość. To ona zachwyca, inspiruje, rzuca nowe światło 

na stare ścieżki. Warto jej zaufać. Warto pozwolić, aby to ona stała się decydująca. 

Wówczas wszystko inne odchodzi w cień. 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W RACIBORZU 

PL 47-400 Racibórz, ul. Kościelna 1   *   tel.:  +48 32 415 22 56 

www.parafia-mikolaj.pl    *    kancelaria@parafia-mikolaj.pl 

Konto parafialne:  BS Racibórz: 33 8475 0006 2001 0012 8603 0001 


