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V Niedziela Wielkanocna 
Z Dziejów Apostolskich  (6,1-7) 
 

„Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać 
przeciwko Hebrajczykom, Ŝe przy codziennym rozdawaniu 
jałmuŜny zaniedbywano ich wdowy.  

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: „Nie jest 
rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo BoŜe, a obsługiwali stoły. 
UpatrzcieŜ zatem, bracia, siedmiu męŜów spośród siebie, cieszących 
się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie 
modlitwie i posłudze słowa”.  

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męŜa pełnego wiary i Ducha 
Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przed-
stawili ich Apostołom, którzy modląc się włoŜyli na nich ręce.  

A słowo BoŜe rozszerzało się, wzrastała teŜ bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo 
wielu kapłanów przyjmowało wiarę”  
 

Czytając pierwsze czytanie moŜna dojść do 
wniosku, Ŝe we wspólnocie kaŜdy powinien robić 
to, do czego jest powołany; to, co umie najlepiej. 
Apostołowie, mimo całej swojej mądrości i mo-
cy, nie mogli zajmować się wszystkim. Dyna-
miczny rozwój Kościoła i wzrastająca szybko 
liczba wiernych sprawiły, Ŝe problemy organiza-
cyjne dały się we znaki. Dwunastu musiało bo-
wiem zarówno głosić Słowo BoŜe, jak i zajmo-
wać się organizacją wspólnoty - rozdzielaniem 
ofiarowanych im pieniędzy dla potrzebujących. 
Jednak helleniści (śydzi spoza Palestyny) narze-
kali, Ŝe przy podziale zapomina się o ich wdo-
wach. Dlatego Apostołowie zdecydowali się 
podzielić obowiązki – sami poświęcili się pracy 
duchowej i ewangelizacji, a sprawy organizacyj-
ne powierzyli wybranym męŜom – pierwszym 
diakonom. 

Posługa słowa i uświęcania jest chyba dosta-
teczną przyczyna, dla której księŜa – kontynuato-
rzy misji Apostołów, nie wykonują innych zawo-
dów. Zakłada się, Ŝe ich zadaniem jest jak najlep-
sze wypełnianie obowiązków duszpasterskich. A 

inne stałe zajęcie mogłoby prowadzić do zanie-
dbywania słowa BoŜego. To jest teŜ jeden z po-
wodów Ŝycia w celibacie. "Oddanie się wyłącz-
nie modlitwie i posłudze słowa". Jeśli ktoś wy-
biera powołanie do wyłącznej słuŜby Bogu i 
wspólnocie, to musi być w tym konsekwentny – 
tak jak Chrystus, który swoje Ŝycie oddał całko-
wicie swojemu Ojcu i człowiekowi. 

My takŜe bądźmy konsekwentni w naszych 
zadaniach. Na wzór pierwszych chrześcijan 
dbajmy o materialne potrzeby wspólnoty. Niech 
kaŜdy z nas słuŜy drugiemu człowiekowi jak 
najlepiej potrafi – tak jak Apostołowie, którzy 
całkowicie i kompetentnie oddali się posłudze 
słowa. I tutaj postawmy sobie pytanie: jak my 
korzystamy z posługi słowa i uświęcania współ-
czesnych szafarzy i głosicieli Ewangelii? Czy 
jesteśmy świadomi, Ŝe posługa księŜy pochodzi 
przez Apostołów od Jezusa? Czy słucham kapła-
nów tak jakby mówił do mnie sam Jezus? Czy 
zaleŜy mi na tym, aby naukę wprowadzać w 
Ŝycie? W tym wyraŜa się miłość do Jezusa!
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Poniedziałek – 23 maja 2011        J 14,21-26 
   630     Za †† Dymitra Barszczow w 4. rocznicę śmierci, syna Włodzimierza i zmarłych z rodziny 

z obu stron 
   700   W intencji Stanisławy Skowyra z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośba o dalsze zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny 
 1800 1. Za †† Ŝonę Bronisławę Kubów i rodziców z obu stron 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji rodziny Skorupa, 

Lukoszek, o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 24 maja 2011 – NMP WspomoŜycielki Wiernych    J 14,27-31 
   630     Za †† rodziców Annę i Józefa Trompeta, siostrę Łucję, brata Jerzego, Ŝonę i całe zmarłe 

pokrewieństwo 
   700    Za † Ŝonę Bronisławę w I rocznicę śmierci i jej zmarłych rodziców 
   800   W języku niemieckim: Für †† Alois, Magdalene Jaskulla, †† Eltern beiderseits 
 1800     W intencji Jolanty i Marka Pluta w 3. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo   NaboŜeństwo majowe 
Środa – 25 maja 2011         J 15,1-8 
   630     Za † brata Stanisława 
   700   Za †† matkę Jadwigę Dobias, Ŝonę Irenę Wycisk, teściów, szwagierkę Gizelę i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za †† matkę Gertrudę Zaczek, jej matkę Karolinę i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† Paulinę i Dorotę Kubek oraz zmarłe pokrewieństwo        NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 26 maja 2011 – św. Filipa Nereusza, kapłana    J 15,9-11 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Mariannę Wawrzołę w 33. rocznicę śmierci, brata 

Stanisława, ojca Stanisława, ks. Stefana Pieczkę oraz przez wstawiennictwo Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy za Ŝyjącą rodzinę Izdebskich o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe 

   700   W intencji ks. Arkadiusza z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich o dalsze BoŜe błogo-
sławieństwo w posłudze kapłańskiej 

 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. W intencji Matek naszej Parafii  
   2. Za † mamę Emilię Kurchan oraz za dusze w czyśćcu cierpiące NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 27 maja 2011         J 15,12-17 
   630     Za †† rodziców Teodora i Antonię Libowskich, brata Leona, Zygfryda i Gertrudę Iskra 
   700   Za †† rodziców Józefa i Marię oraz brata Stanisława 
 1800 1. Za †† męŜa, ojca, dziadka Eugeniusza Janczyszyna w 25. rocznicę śmierci, syna Czesława, 

matkę Ewę, zaginionego ojca Wojciecha i teściów Marię i Antoniego 
   2. Za †† Emmę Cieślik w 6. rocznicę śmierci, męŜa Konrada oraz rodziców z obu stron  
                NaboŜeństwo majowe 
Sobota – 28 maja 2011         J 15,18-21 
   630     Za †† ojca Jana Reichela, matkę Annę, siostry: Gizelę i Irenę, dziadków Jana i Rozalię i 

całe zmarłe pokrewieństwo 
   700   Za †† Alfreda Solicha w 21. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Maryi w intencji Aliny w dniu urodzin 
   2. Za †† rodziców Teresę i Jerzego Musioł, pokrewieństwo z obu stron i dusze opuszczone 
VI Niedziela wielkanocna – 29 maja 2011  Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21 
   700    Za †† rodziców Franciszka i Marię Cieleckich, brata Józefa i Andrzeja oraz szwagra Janusza 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za † ks. proboszcza Alojzego Jurczyka w rocznicę urodzin (od śywego RóŜańca) 
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 1030    W intencji rocznych dzieci: Zofia Anna Urbas, Oliwia Brzuzka, Laura Maria Skibińska, 
BłaŜej Palczak 

 1200   Dziękczynna w intencji syna ks. Aleksandra z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800    Za †† Urszulę Mandera, ojca Jana i teścia Joachima, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: o nowe powołania zwłaszcza z naszej parafii i zachowanie powołań 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na NaboŜeństwo Majowe. 

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.  
• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630. Rodziców dzieci (takŜe pierwszokomunijnych) prosimy o 

przypomnienie o spowiedzi. 
• W zakładzie fotograficznym p. Kamińskiego na ul. Opawskiej są do odbioru zdjęcia z Pierw-

szej Komunii Świętej. 
• W czwartek Dzień Matki . Zapraszamy wszystkich na wieczorną Mszę Świętą. 
• Próba chóru w czwartek o 1800.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• 27 maja w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu odbędzie się nocne czuwanie dla 

młodzieŜy w intencji diakonów, którzy 11 czerwca przyjmą święcenia kapłańskie. Spotkanie 
modlitewne rozpocznie się o godz. 2000. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt. Nie 
będzie tego dnia juŜ naboŜeństwa dla młodzieŜy.  

• W gablotce podano informacje dotyczące Oazowych rekolekcji letnich. Zapraszamy do uczestnic-
twa. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. Spotkanie kandydatów na ministrantów w piątek o godz. 
1600. Zapraszamy takŜe nowe chętne osoby. 

• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000. 
• W sobotę, 28 maja, od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• 27 maja 2011 r. w Czechach odbędą się uroczystości związane z międzynarodowym projektem 

„Noc Kościołów”. Główne obchody odbędą się w Ołomuńcu, ale takŜe w pobliskiej Opawie i 
Ostrawie. Szczegółowe programy na stronie internetowej. 

• W minioną niedzielę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Jeden z tematów spotkania dotyczył 
przygotowań do uroczystości prymicyjnych naszego parafianina ks. Łuksza śaby. Prymicje odbę-
dą się 12 czerwca. Osoby z ul. Katowickiej, które chciałyby pomóc w wystroju trasy procesji za-
praszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę, 29 maja o 1900 do domu katechetycznego. Osoby, 
które chciałyby się dołączyć do wspólnego prezentu od parafii mogą to uczynić do przyszłej nie-
dzieli w zakrystii. Pozostałe kwestie omawiane na spotkaniu będą omówione w najbliŜszych ga-
zetkach. 

• Przypominamy o pielgrzymce do Wambierzyc 4 czerwca oraz o wyjeździe na Lednicę. Prosimy o 
wcześniejsze zgłoszenia. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za 
ofiary na cele remontowe zebrane w ubiegłą niedzielę. Zebra-
no kwotę 4050 zł. 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Teresa Janik, lat 59, zam. na ul. Skłodowskiej 23 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Ruch Rodzin Nazaretańskich 
 

• Duchowość. 
"Programem Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest 

świętość. Jezus pragnie, byśmy wszyscy uświa-
domili sobie potrzebę wejścia na drogę do świę-
tości i zrozumieli znaczenie kierownictwa du-
chowego, które pozwala uniknąć tak powszech-
nego dziś błądzenia. Z tego rodzi się szczególna 
dynamika ewangelizacji." - tak napisał o Ruchu 
ks. prof. René Laurentin. Jest więc program Ru-
chu wezwaniem do bezgranicznego zaufania 
Bogu, aby z dziecięcym posłuszeństwem poddać 
się Jego woli, Jego prowadzeniu. Ruch daje teŜ 
jednoznaczną receptę, jak ten program realizować 
w codziennym Ŝyciu: proponuje zawierzenie się 
Maryi na wzór św. Jana, który "przyjmuje Matkę 
Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co 
stanowi jego własne Ŝycie wewnętrzne" (JP II).  

Zatem - podstawowym rysem duchowości Ru-
chu jest budowanie na co dzień wspólnoty Ŝycia z 
Matką BoŜą. W praktyce oznacza to poddanie się 
działaniu Boga przez Maryję i naśladowanie Jej 
postawy całkowitej uległości wobec BoŜej woli. 
Z tym wiąŜe się potrzeba wytrwałej modlitwy (w 
tym czas poświęcony adoracji Najświętszego 
Sakramentu i medytacji), wyrzeczenia i zaparcia 
się siebie, pokory i ubóstwa duchowego. Dlatego 
Ruch wskazuje wartość Ŝycia ukrytego, unikania 
rozgłosu i wszelkiej ludzkiej chwały; szczególnie 
bliski duchowości Ruchu jest ideał Nazaretu.  

Członkowie Ruchu powinni dąŜyć do systema-
tycznego pogłębiania Ŝycia wewnętrznego. Naj-
częściej oznacza to przyjęcie kierownictwa du-
chowego. Wielką pomocą na tej drodze staje się 
teŜ pełne otwarcie na dar Eucharystii: Ŝycie Mszą 
świętą na co dzień, aby to, co dzieje się na ołta-
rzu, było Ŝywe w kaŜdej godzinie Ŝycia. W ten 
sposób staje się realnym ewangeliczne wymaga-
nie wolności od wszelkich przywiązań i ludzkich 
oparć, aby oprzeć się jedynie na Bogu, na Jego 

Miło ści ("Bóg sam wy-
starczy" - św. Teresa z 
Avili). WaŜną cechą 
duchowości Ruchu jest 
zaakcentowanie koniecz-
ności przyjęcia całej 
prawdy o sobie, tj. prawdy o swojej człowieczej 
słabości i grzeszności. Taka postawa wyzwala z 
fałszywych iluzji ("Prawda was wyzwoli" J 8, 
32), pozwala działać Mocy BoŜej, a jednocześnie 
prowadzi do głębokiego doznania BoŜego Miło-
sierdzia. Tutaj szczególnie duchowość Ruchu 
opiera się na doświadczeniu mistycznym św. Jana 
od KrzyŜa, św. Teresy z Avili, św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, św. Maksymiliana Kolbe i św. 
Faustyny Kowalskiej ("To poznanie mojej nędzy 
daje mi zarazem poznać przepaść Miłosierdzia 
Twojego" - św Faustyna).  
• Apostolstwo i metody pracy. 

Zwykłą działalność Ruchu Rodzin Nazaretań-
skich stanowi praca formacyjna, której celem jest 
nie tylko pielęgnowanie Ŝycia wewnętrznego, ale 
takŜe (i to z mocnym akcentem) otwieranie 
członków ruchu na słuŜbę Lokalnemu Kościoło-
wi, zwłaszcza we własnych parafiach.  

Odpowiada temu struktura ruchu, która nie jest 
organizmem ogólnokrajowym, lecz opiera się na 
diecezjalnej strukturze Kościoła Katolickiego. 
Dlatego teŜ Ruch jest autonomiczny w kaŜdej 
diecezji. Biskup wyznacza Moderatora Ruchu, 
który jemu podlega, i który czuwa nad działalno-
ścią Ruchu w parafiach i na poziomie diecezji.  

Ruch Rodzin Nazaretańskich skupia ludzi 
wszystkich stanów i w kaŜdym wieku. 

Członkowie Ruchu spotykają się w małych 
wspólnotach parafialnych lub międzyparafial-
nych. Obejmują one grupy dziecięce, młodzieŜo-
we, dorosłych; akademickie, młode małŜeństwa, 
nauczycieli, lekarzy oraz inne grupy zawodowe.  

 

Zapraszamy na rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
Termin i miejsce: 10 – 16 lipca 2011, Małe Ciche k. Zakopanego 
Grupy:  dla małŜeństw, dzieci, młodzieŜy gimnazjalnej, licealnej, studentów (młodzieŜ mieszka osob-

no, dzieci młodsze z rodzicami) 
Zgłoszenia: do 10 czerwca, w parafii NSPJ 
Opłata: dorośli 260, studenci 240, dzieci do 10 lat 170, od 10 lat 210 (bliŜsze szczegóły w kancelarii) 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspj.racibo rz.com.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ@raciborz.com.pl 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
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):  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


