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VI Niedziela Wielkanocna
Z Dziejów Apostolskich (8,5-8.14-17)
„Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy
słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, poniewaŜ widziały
znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim
krzykiem duchy nieczyste, wielu teŜ sparaliŜowanych i chromych
zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, Ŝe Samaria przyjęła
słowo BoŜe, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać
Ducha Świętego. Bo na Ŝadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.”
Warto czytać ten opis Dziejów
Apostolskich w świetle dzisiejszej
Ewangelii. „Ja zaś będę prosił
Ojca, a innego Pocieszyciela da
wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie moŜe, poniewaŜ Go nie
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, poniewaŜ u was przebywa i w
was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŜ Mnie
oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie…”
Oto Samaria, ten nielubiany kraj, przyjmuje
wiarę. To owoc posługi i głoszenia Słowa BoŜego przez Filipa. Obok tego, Ŝe ten fragment opisuje wzrost pierwotnego Kościoła, ukazuje on
takŜe waŜny proces: głoszone Słowo rodzi wiarę,
wiara prowadzi do chrztu (w imię Pana Jezusa, a
więc sakramentalnego chrztu), a następnie do
otrzymania Ducha Świętego w wyniku modlitwy
Apostołów. Dziś, językiem katechizmowym,
powiedzielibyśmy o sakramencie bierzmowania.
ZbliŜając się powoli do uroczystości Zesłania
Ducha Świętego, popatrzmy na ten proces. Jest

on nadal aktualny. Niektóre etapy
są na pewno za nami. MoŜemy je
jedynie z nową świadomością odnowić, uświadomić sobie. Jesteśmy
zapewne ochrzczeni, większość jest
po bierzmowaniu. Warto, zwłaszcza ten ostatni sakrament, odnowić,
tak, jak na Wielkanoc odnawiamy
chrzest. Okazją moŜe być zbliŜająca się Nowenna przed Zesłaniem
Ducha Świętego oraz sama uroczystość poprzedzona Wigilią.
A moŜe myśląc o tym procesie
rodzenia się i umacniania wiary warto zwrócić
uwagę na pierwszy etap – etap głoszenia Słowa
BoŜego? Czy jest ono przez nas wystarczająco
czytane, rozwaŜane? Czy jest stałym i systematycznym pokarmem? Czy stanowi inspirację do
osobistej modlitwy?
Chrystus daje nam dziś konkretne obietnice.
On sam obiecuje prośbę o Ducha Pocieszyciela, o
Ducha Prawdy. CzyŜ moŜemy nie wierzyć w te
obietnice? Póki co, w tych chwilach okresu liturgicznego, trwajmy na modlitwie i czyńmy
wszystko, aby nasze serce było otwarte i gotowe
na największą Obietnicę Ojca.
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Poniedziałek – 30 maja 2011
J 15,26-16,4
630
Za †† ojców Alojzego Kadzimierza i Karola Kozę
700
Za †† męŜa Lesława, rodziców z obu stron i zmarłych z rodziny
Dni KrzyŜowe – procesja z modlitwą o urodzaje
1730
1800 1. Za †† rodziców Stefanię i Mariana, dziadków: Barbarę i Andrzeja, Marię i Maksymiliana,
wujka Romana i wszystkich zmarłych z rodziny
2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. urodzin ElŜbiety i urodzin Dariusza, Krystyny, Iwony, z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 31 maja 2011 – Nawiedzenie NMP
Łk 1,39-56
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† teściów Marię i Jana, męŜa Mikołaja, szwagra Stanisława
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† Urszulę Dąbek, męŜa Henryka i dusze z pokrewieństwa
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für † Pfarrer Alois Jurczuk, für † Pfarrer
Johannes Post, sowie für alle †† Priester und Ordensleute der Stadt und Land Ratibor
1730
Dni KrzyŜowe – procesja z modlitwą o urodzaje
1800 Za zmarłych (zbiorowa): Za †† rodziców Henrykę i Bolesława Rudzkich, za †† Dariusza
PrzysięŜnego w 5. rocznicę śmierci, ojca Józefa, Adama Rzeszowskiego i wszystkich †† z
obu stron, za †† matkę Paulinę, ojca Ludwika, ojczyma Alojzego, za pięciu braci i †† z rodziny Kowal, Lukoszyk, Zaczyk i Sławik, za † Zbigniewa Koguta (w 30. dzień po śmierci), za † matkę ElŜbietę Czyszczon oraz za †† rodziców, za † Henrykę Mercik i za †† rodzeństwo, za † matkę Josefę Plura (w 30 dzień po śmierci), ojca Konrada i męŜa Mieczysława, za † Eryka Tchórza
NaboŜeństwo majowe
Środa – 1 czerwca 2011 – św. Justyna, męczennika
J 16,12-15
630
Do BoŜej Opatrzności i Serca Jezusowego w intencji matki Stefanii z okazji 92. rocznicy
urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
700
Za †† Annę Cińcio w 5. rocznicę śmierci, męŜa oraz zmarłe pokrewieństwo
1730
Dni KrzyŜowe – procesja z modlitwą o urodzaje
1800 1. Za †† ciocię Janinę Kumpiak, jej rodziców Michalinę i Józefa, rodzeństwo Antoninę, Stefana, Józefa i Marię
2. Za †† brata Mariana, siostrę Mieczysławę, rodziców Marię Edwardę, Jana oraz dziadków z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
I Czwartek miesiąca – 2 czerwca 2011
J 16,16-20
630
Za †† rodziców Jadwigę i Ottona, za zmarłych z rodziny Schattke i Brachaczek, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny i Jana z okazji 48. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1630
Szkolna: Za ††rodziców Marię i Jana Rychlik oraz Gertrudę i Józefa Wala i dusze w
czyśćcu cierpiące
1730
Godzina Święta
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej w intencji ks. Roberta z okazji 3 rocznicy święceń
(intencja od wspólnoty „Margaretka”) oraz w intencji pozostałych księŜy naszej parafii w
kolejne rocznice święceń
2. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty
modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
Do modlitwy wiernych w intencji Ŝyjących i zmarłych Kresowiaków
NaboŜeństwo czerwcowe; Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej oraz w domu katechetycznym spotkanie „Margaretek”
I Piątek miesiąca – 3 czerwca 2011 – św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników J 16, 20-23
630
Za † męŜa i ojca Rudolfa Drobnego oraz za zmarłych rodziców z obu stron
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Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla Katarzyny i Grzegorza Jakosz w 5. rocznicę ślubu oraz dla całej rodziny
1730
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† rodziców Magdalenę i Alojzego Rychel, brata Romana, dziadków z obu stron i
zmarłe pokrewieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami kapłańskimi
1900
MłodzieŜowa: Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dobry wybór drogi Ŝyciowej dla Przemka z okazji 18. urodzin
I Sobota miesiąca – 4 czerwca 2011
J 16,23-28
630
Za †† Otylię i Antoniego Kuśka, Martę, Karola i syna Leona Czogałę, ElŜbietę i Jana Szatara, dziadków i ojców z obu stron, zmarłego Piotra w rocznicę imienin
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
700
1400
Ślub: Katarzyna Sikora – Tomasz Reichert
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
NaboŜeństwo czerwcowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami kapłańskimi
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† mamę Edeltraudę Otawa w 3. rocznicę śmierci, tatę Józefa
oraz zmarłych babcię Klarę w 100. rocznicę urodzin, dziadka Alojzego i wujka Jana
2. Za †† męŜa Józefa Szołtysa, rodziców i rodzeństwo
Niedziela – 5 czerwca 2011 – Wniebowstąpienie Pańskie Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28, 16-20
700
Za †† Antoniego Ściborskiego w 5. rocznicę śmierci, ojca Kazimierza oraz brata Mariana
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† Halinę Staniszewską, rodziców Natalię i Edwarda, brata Stanisława, siostrę Stefanię,
teściów Eugeniusza i Władysławę
1030
W intencji Michała z okazji 18. rocznicy urodzin oraz Bartosza z okazji 21. rocznicy urodzin, o błogosławieństwo BoŜe, zdrowie i opiekę Matki BoŜej na dalsze ich Ŝycie
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Natalia Wiktoria DroŜdŜ,
Lena Iwona Giemza, Natalia DoleŜych, Amelia DoleŜych, Viktor Dawid Czarnacki, Zuzanna Danuta Rauch
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
NaboŜeństwo czerwcowe; Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami
1730
kapłańskimi
1800
Za † Mirosława Miłka w I rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo w pracy rolników oraz o obfite plony ziemi
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na NaboŜeństwo Majowe.
• Od poniedziałku do środy Dni KrzyŜowe z modlitwą o urodzaje. O godz. 1730 rozpoczęcie procesji.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi; próba chóru w czwartek o 1800.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• Rozpoczęcie przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w klasie 2 gimnazjum (docelowo winno trwać przez całe gimnazjum). Uczniów klas 2 wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie w środę, 1 czerwca, na godz. 1800. Zaproszenie adresujemy do
wszystkich uczniów gimnazjum, a takŜe innych szkół leŜących poza parafią. Przypominamy, Ŝe
przygotowanie do sakramentów jest związane z daną parafią, a nie szkołą.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków Maryja.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700, kandydatów na ministrantów w piątek o 1600.
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.
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W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Na czwartkową Mszę Świętą zapraszamy takŜe: Kresowiaków (po Mszy spotkanie), wspólnoty
modlące się za kapłanów „Margaretka” (po Mszy równieŜ spotkanie) oraz Rycerstwo Niepokalanej (po Mszy wspólna modlitwa w kościele).
W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
W sobotę 11 czerwca odbędą się święcenia kapłańskie. Osoby chętne na wyjazd do Opola proszone są o zapisy w zakrystii lub kancelarii. Przypominamy takŜe o dzisiejszym spotkaniu (godz.
1900) dla osób, które chcą pomóc w przygotowaniu prymicji.
Przypominamy o pielgrzymce do Wambierzyc, o wyjeździe młodzieŜy na Lednicę, a takŜe o propozycji rekolekcji w ramach Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Fundacja Polesie Wschód zwraca się o pomoc w organizacji pobytu dzieci z Białorusi (od 7 do 19
czerwca). Poszukiwane są rodziny, które chciałyby przyjąć dzieci na sobotę i niedzielę 11 i 12
czerwca. Kontakt 507865858 lub 691717653.
W przyszłą niedzielę będzie organizowana zbiórka na zakup tzw. pompy baklofenowej dla naszego parafianina, 10-letniego Wojtka z poraŜeniem mózgowym. Urządzenie to zdaniem lekarzy daje
realne szanse na to, Ŝe dziecko będzie mogło samodzielnie jeść, ubierać się, a być moŜe i chodzić.
Dziecko jest w 6-osobowiej rodzinie, w której 3 dzieci jest w róŜnym stopniu niepełnosprawna.

Co i za ile?
W nawiązaniu do ostatniego spotkania Rady Parafialnej podajemy krótkie zestawienie wydatków za
ubiegły rok. Na spotkaniu bowiem sugerowano, aby więcej informować o planach, a takŜe o zrealizowanych inwestycjach. Nie uwzględniono
wszystkich spraw zwłaszcza związanych z
wydatki 2010
telefony
liturgią i duszpasterstwem. Największa część
PEC
to remonty (ponad 87.000), a więc głównie
woda
dokończenie wymiany witraŜy, modernizacja
gaz
oświetlenia. Nie uwzględniono tutaj remontów
en. Elektryczna
na plebanii. Kolejny największy składnik wywęgiel
datków to ogólnie rozumiana energia (PEC,
remonty
gaz, węgiel ponad 47.000) oraz energia elektryczna (ponad 29.000).
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
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):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

