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W  K  B

Obcy cudowni uzdrowiciele? ,,Nie zabraniajcie im!” Zwo-
dzicielskie członki? „Odetnijcie je!” – Jak można pogodzić z
sobą obydwa te żądania Jezusa?

Niekiedy podejrzewa się, że starożytni kopiści opuścili ja-
kiś fragment przy prze pisywaniu tej Ewangelii. Ale dla ewan-
gelisty Marka obydwa żądania Jezusa stanowią jedno. Jezus kieruje je jako
upomnienia do najściślejszego grona uczniów – do liderów Kościoła i ich
gremiów, jak powiedzielibyśmy dzisiaj.

Żądaniom tym można by nadać następujący sens: „Kto czyni dobro i
chce pomagać w imię Jezusa, może to czy nić. Nie zawsze trzeba niejako
«całym ciałem i duszą» należeć do Kościoła, aby postępować i działać w je-
go duchu”. Oznacza to, że chrześcijanie powinni także zważać na wszystkie
znaki  miłości  i  troski,  jakie  dostrzegają poza  swoimi  kręgami,  i  być za  nie
wszystkie wdzięczni.

Podobnej  uwagi  i  interpretacji  wymaga też druga część Ewangelii:  „Wy
wszyscy, którym zostało powierzone jakiekolwiek kierownicze zadanie, zwa-
żajcie na swoje czyny. Nie stańcie się niewiarygodni dla «maluczkich» w
wierze, dla wiernych wypełniających ławki kościelne. Jeśli z waszego powo-
du utracą wiarę w dobrego Boga, to jest to sprawa niezwykle poważna!” Od-
ciąć rękę czy nogę, wyłupić oko – w tych dramatycznych słowach Jezus do-
maga się, żeby nie czynić niczego, na co tylko przyjdzie nam ochota.

Często bardziej opłaca się zrezygnować z czegoś, zdobyć się na wysiłek,
wziąć pod uwagę konsekwencje swojego postępowania. Nie, żeby siebie za-
dręczać, ale żeby mogło szerzyć się na ziemi królestwo Boże. O to i tylko o
to chodzi Jezusowi we wszystkich żądaniach, jakie stawia przed nami. I o to
będzie nas przede wszystkim pytał, gdy będziemy zdawać sprawę ze swego
życia...



D  M   U

W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę
i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miej-
sce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu
zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popad-
nięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjo-
nizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj
Boże, aby w końcu nie było już «innych», a tylko «my»” (n. 35).

Perspektywa ta jest obecna w samym stwórczym planie Boga. On
stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, istoty różne i uzupełniające
się, abyśmy razem tworzyli «my», które miało stale rosnąć wraz pom-
nażaniem się pokoleń. Bóg stworzył nas na swój obraz, na obraz swe-
go Jednego i Trójjedynego istnienia, komunii w różnorodności.

Historia zbawienia dostrzega zatem pewne «my» na początku i
pewne «my» na końcu, a w jej centrum znajduje się tajemnica Chry-
stusa, który umarł i zmartwychwstał, „aby wszyscy stanowili jedno”.
Obecny czas pokazuje nam jednak, że «my», którego pragnie Bóg,
jest rozbite i rozdrobnione, zranione i zniekształcone. A okazuje się to
szczególnie w momentach poważniejszych kryzysów, tak, jak obecnie
w przypadku pandemii. Zamknięte i agresywne nacjonalizmy oraz ra-
dykalny indywidualizm rozbijają czy też dzielą nas, zarówno w świe-
cie, jak i w obrębie Kościoła. A najwyższą cenę płacą ci, którzy najła-
twiej mogą zostać «innymi»: cudzoziemcy, migranci, zmarginalizo-
wani, ci, którzy mieszkają na peryferiach egzystencjalnych.
W rzeczywistości wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi i jeste-
śmy wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów,
które nas oddzielają, aby nie było więcej «innych», ale tylko jedno
«my», tak wielkie, jak cała ludzkość. Dlatego też korzystam z okazji
jaką stanowi ten Dzień, by zwrócić się z podwójnym apelem o wspól-
ne podążanie ku coraz większemu «my», a zwracam się przede
wszystkim do wiernych katolików, a następnie do wszystkich męż-
czyzn i kobiet świata. Fragmenty Orędzia Papieża Franciszka

na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
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niedziela 26 września 2021 – XXVI Niedziela Zwykła
08:00 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, rodzi-

ców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Marię Piela, Wiktorię i
Franciszka Badura, rodzeństwo, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

10:30 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu św.: Amelii Moniki Ku-
kiełka, Wojciecha Tomasza Grud i Łucji Rity Ficoń, ich rodziców i chrzest-
nych o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Najświętszej i Aniołów
Stróżów.

2.  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  z  prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Moniki Walach z okazji 70 rocznicy
urodzin. (Ks. Rzega)

14:00 Nieszpory niedzielne z podziękowaniem za sakrament bierzmowania.
poniedziałek 27 września 2021 – Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
07:00 Za zm. rodziców Hildegardę i Alfreda Cienskowski, Gerdę i Rudolfa Mokrosz

ich rodzeństwo, dziadków Filip, Jurecki, Mokrosz, Malcharczyk, zm. z pokre-
wieństwa Jendrzejczyk, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 28 września 2021 – Św. Wacława, męczennika
18:00 Za zm. Annę Kretek w 1. rocznicę śmierci.

środa 29 września 2021 – Ś . A  M , G   R
06:45 Za zm. Jana Warzocha w 30. dni po śmierci.

czwartek 30 września 2021 – Św. Hieronima, prezbitera
18:00 (szkolna) Za zm. męża i ojca Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, te-

ściów i zm. z pokrewieństwa Konieczny-Klyta-Wolnik-Urbański.
piątek 1 października 2021 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Aleksandra i Marię Lepszy, Emila i Bronisławę

Mika, siostry Matyldę i Flawianę, Agnieszkę Mika, Pawła i Marię Gali, siostrę
zakonną Korsynię, rodziców Chrubasik i zm. z pokrewieństwa.

sobota 2 października 2021 – Św. Aniołów Stróżów
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.

Po Mszy św. Różaniec
18:00 Za zm. rodziców Marię i Franciszka Gawlik, syna Józefa, rodziców, rodzeń-

stwo z obu stron, Annę i Bertolda Depta, Engelberta Tumulka, zm. z pokre-
wieństwa Gawlik-Depta i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 3 października 2021 – XXVII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, córkę Annę, braci, siostry, zm.

Izydora i Franciszkę Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor zm. ka-
płanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Do opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z
okazji 50 rocznicy urodzin dla Małgorzaty Wojnarowskiej z Grzegorzowic.

14:00 Nabożeństwo różańcowe z wręczeniem różańców dzieciom I-Komunijnym.
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Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i III zbiórka kwartalna. W ubiegłą
niedzielę na pomoc dla uchodźców z Afganistanu zebraliśmy do puszek
1002,00 PLN i 2 EUR. W przyszłą niedzielę kolekta na seminarium duchow-
ne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w ko-
ściele, przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Dzisiaj we wszystkich kościołach w Polsce odbywa się liczenie
wiernych uczestniczących we Mszy św. oraz przyjmujących Komu-
nię św. Aby ułatwić liczenie ministrantom, proszę, żeby kobiety wy-
szły dzisiaj z kościoła wejściem głównym, a mężczyźni bocznym.

Dzisiaj też obchodzimy 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który
rozpoczyna doroczny Tydzień Modlitwy za Uchodźców obchodzony pod ha-
słem «Umrzeć z nadziei».

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam młodzież, która rok temu przyjęła sa-
krament bierzmowania na dziękczynienie i odnowienie sakramentu.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna.
W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał Chorych z Komunią św. Zapisy w
zakrystii i kancelarii parafialnej.

W piątek rozpoczynamy codzienny październikowy Różaniec. Zapra-
szam przed Mszą św. o godz. 17:30. W sobotę po Mszy św. porannej, a
w niedzielę o godz. 14:00.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św.
Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin organizuje rekolekcje dla rodzin – Raci-
borski Remont Małżeński pod tytułem "Rodzinne Priorytety" – prowadzone
przez ks. Eugeniusza Plocha, proboszcza parafii w Winowie. Rekolekcje od-
będą się w klasztorze Anuntiata w Raciborzu od 8 do 10 października (od
piątku do niedzieli). W piątek i sobotę początek o 19:30, będzie konferencja,
i adoracja. W niedzielę o 10:00 Eucharystia. Nie trzeba się zapisywać.

W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami ko-
ściołów i kaplic Metropolii Górnośląskiej, kalendarze misyjne i die-
cezji opolskiej. Cena 6 zł. Są też kalendarze rolników w cenie 28 zł.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (01.10.2021, godz. 19:00) Jaskóła S., Bajerska D., Kory-
cik H., Korycik M., Gąsior M., Plura S. a w kolejny piątek (08.10.2021,
godz. 19:00) Klima M.,  Kukiełka  A.,  Nagel  M.,  Szmańta  L.,  Domino  K.  i
Wochnik K.


