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Odpust parafialny
ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa
Z księgi Powtórzonego Prawa (7,6-11)
„MojŜesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym twojemu
Panu Bogu. Ciebie wybrał twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich
narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.
Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, Ŝe liczebnie przewyŜszacie wszystkie narody,
gdyŜ ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, Ŝe Pan was umiłował. Chce On wam
dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu
niewoli z ręki faraona, króla egipskiego.
Uznaj więc, Ŝe Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do
tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca kaŜdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając
jemu samemu. StrzeŜ przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić”.
„Pan nas umiłował”. Jak bardzo pocieszające
to były słowa dla narodu wybranego. Są takŜe
pocieszające dla nas, gdyŜ w Ŝadnym, nawet
najmniejszym stopniu nie zmieniły się one. Zawierają niezmienną prawdę. Słowa te winny być
dla nas bliskie, zwłaszcza, Ŝe jako parafia jesteśmy poświęceni Jezusowemu Sercu.
Aby naród wybrany zrozumiał te słowa konieczne było ciągłe przypominanie wydarzeń
minionych, kiedy to Bóg wyprowadzał
ich z niewoli i bronił przed wrogami.
Prawdą jest, Ŝe rozpamiętywanie chwil,
w których Bóg działa w sposób dla nas
bardziej widoczny moŜe być pomocą.
Dlatego warto chociaŜby przez krótką
modlitwę dziękczynną wspominać
„dobre chwile”, które udało nam się
przeŜyć z Bogiem.
Jednak autor księgi Powtórzonego
Prawa domaga się nie tylko uznania tej

prawdy. Domaga się odpowiedzi udzielonej swoim Ŝyciem. Uznaj, Ŝe Pan jest Bogiem wiernym i
dlatego strzeŜ Jego poleceń, praw i przykazań.
Jeśli jest prawdą, Ŝe Bóg jest obecny w naszym
Ŝyciu, troszczy się o nas i roztacza swoją opiekę
(co wcale nie oznacza braku trudności), to czy
nie wymaga to od nas naszej wierności i miłości
Boga z całego serca i z całej duszy? Niech pomocą w tym będzie nam uroczystość odpustowa.
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Poniedziałek – 27 czerwca 2011
Mt 8,18-22
630
Za †† Jana Olszynę, Ŝonę Annę i rodziców z obu stron
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu (ofiarowana Ojcu Świętemu)
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800 1. Z okazji 30. rocznicy ślubu Jolanty i Bogdana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
2. W intencji Heleny i Ludwika Czysz z okazji 35. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie oraz w intencji wnuczek Oliwii i Hani z okazji urodzin
Wtorek – 28 czerwca 2011 – św. Ireneusza, bpa i męcz.
Mt 8,23-27
630
W intencji ks. Ireneusza w dniu imienin o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od
Rycerstwa Niepokalanej)
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu (ofiarowana Ojcu Świętemu)
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Za †† męŜa Stefana Martyniaka, rodziców i rodzeństwo z obu stron
Środa – 29 czerwca 2011 – św. Piotra i Pawła, Apostołów
Mt 16,13-19
630 Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji imienin i urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu (ofiarowana Ojcu Świętemu)
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Za † ojca Pawła Świętka
Czwartek – 30 czerwca 2011
Mt 9,1-8
630
Za † Kazimierza Kowalczykowskiego w 18. rocznicę śmierci
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu (ofiarowana Ojcu Świętemu)
NaboŜeństwo czerwcowe
1730
1800
Za zmarłych (zbiorowa): Za †† Maksymiliana i Marię Laska, dziadków, rodzeństwo i
pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące, za †† rodziców Marię i Pawła,
dziadków i pokrewieństwo, za † męŜa i ojca Mariana Cieszyńskiego w 9. rocznicę śmierci
i 55. rocznicę urodzin, za † Mariana Robótkę (w 30. dzień po śmierci), za † ElŜbietę
Czyszczon (od sąsiadów), za † babcię Annę Gagusz w 18. rocznicę śmierci, za † Jacka
Chudygę (w 30. dzień po śmierci), za †† Jana Hanćkowiaka, dwóch braci, dwie siostry
zakonne i rodziców, za † Joachima Klimę (w 30. dzień po śmierci), za † Bogdana Baranieckiego (w 30. dzień po śmierci), za † Jadwigę Kańtoch /w 30. dzień po śmierci/, za ††
Jana Kłapkowskiego, rodziców Eugenię i Tomasza, dwóch braci, za †† Jadwigę Scheroki, męŜa, syna i córkę oraz za całe †† pokrewieństwo z obu stron, za † Agnieszkę Lenart
w 4. rocznicę śmierci, za † Piotra Cisowskiego w 2. rocznicę śmierci
I Piątek miesiąca – 1 lipca 2011 – Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pwt 7,6-11;1 J 4,7-16; Mt 11,25-30
Za †† Halinę Górską, rodziców z obu stron Genowefę, Jana, Paulinę, Bronisława, Bogu630
sławę, Eugeniusza, Karolinę, Karola, Franciszka, Adolfa, Zdzisława, Genowefę oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
900
W intencji Parafian
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu (ofiarowana Ojcu Świętemu)
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800
I Sobota miesiąca – 2 lipca 2011 – Niepokalanego Serca NMP
Łk 2,41-51
630
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1200
Ślub: Piotr Adamczak – Marta Burban
1300
Ślub: Agnieszka Frankowicz – Sebastian Mozer
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
Nieszpory Maryjne
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W sobotni wieczór: W intencji Czesławy z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
XIV Niedziela zwykła – 3 lipca 2011
Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
700
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w 50. rocznicę ślubu Janiny i
Jana, o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie dla całej rodziny oraz przez wstawiennictwo
Anioła StróŜa o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w intencji wnuczki Karoliny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† męŜa i ojca Mariana Głomba, rodziców i teściów, braci Józefa i Jana, bratową Annę
i szwagierkę Krystynę
1030
W intencji Danuty i Jerzego Plebanek z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia dla całej rodziny
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Igor Oliwer Tomczonek,
1200
Martyna Piwowarczyk, Milena Wanda Wolanowska, Tobiasz Antoni Mikszan
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
W intencji matki Renaty z okazji 76. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojca Świętego
• Dzisiaj uroczystość odpustowa w naszej parafii. Gościmy dziś ks. Zygmunta Piątka, misjonarza z
Togo. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory odpustowe.
• Dziś takŜe od 1500, oraz w kolejne dni przez cały dzień do 1 lipca będzie trwała 60-godzinna
Adoracja Najświętszego Sakramentu ofiarowana Ojcu Świętemu z okazji 60-lecia Jego kapłaństwa. Zachęcamy do znalezienia chwili czasu kaŜdego dnia na Adorację.
• W tym tygodniu naboŜeństwo czerwcowe o godz. 1730.
• W okresie wakacyjnym nie będzie Mszy Świętej o godz. 700. Spowiedź w tym czasie będzie
przed Mszą Świętą, (wieczorem od godz. 1730). Kancelaria rano będzie czynna do godz. 800, po
południu bez zmian.
• Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w tym roku 1 lipca. Msze Święte o
godz. 630, 900 oraz 1800. Zapraszamy na chwile Adoracji w ciągu dnia oraz na naboŜeństwo o 1730.
• W środę uroczystość św. Piotra i Pawła.
• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od
godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
• W piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
• 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 czwartek zapraszamy na spotkanie z reŜyserem Janem Pospieszalskim. Wyświetlone zostaną
3 filmy „KrzyŜ”, Wolność i Solidarność” oraz „Lista pasaŜerów”.
• 2 lipca w Sanktuarium w Głogówku odbędą się szczególne uroczystości Koronacji papieskimi
koronami figury Matki BoŜej Loretańskiej. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt w kancelarii lub zakrystii.
• 10 lipca odbędzie się pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Zapisy równieŜ w
kancelarii lub zakrystii (lub pod
tel. 660 046 765).
• Przed kościołem
do nabycia: nasza
parafialna gazetka „Źródło”,
Gość Niedzielny,
miesięcznik dla
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dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne w parafii ks. Zygmunta; z uroczystości św.
Piotra i Pawła na Stolicę Apostolską; z przyszłej niedzieli na potrzeby Seminarium Duchownego i
Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace, zwłaszcza za przygotowanie uroczystości BoŜego Ciała składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Uroczystość Koronacji figury Matki BoŜej Loretańskiej
Figura, która zostanie ozdobiona
koronami czczona jest w
Domku Loretańskim, który
znajduje się wewnątrz
kościoła Franciszkanów w
Głogówku.
Franciszkanie przybyli
do Głogówka w 1264
r., a więc jeszcze przed
otrzymaniem praw miejskich (1275r.) na zaproszenie księcia opolskiego Władysława. Na
przestrzeni wieków franciszkanie kilka razy zmuszeni byli opuszczać Głogówek, ale ciągle do niego powracali.
WaŜną postacią dla historii Głogówka, a takŜe
dla Zakonu Franciszkanów, był Jerzy III Oppersdorff, który w pierwszej połowie XVII wieku
uczynił bardzo wiele dla przywrócenia katolicyzmu na tych terenach. Jednym ze sposobów przyciągani wiernych do Kościoła Katolickiego był
rozwój kultu Matki BoŜej. Wspomniany Oppersdorff ufundował i zbudował znajdującą się wewnątrz kościoła kopię „Santa Casa” (Świętego
Domku) ze sławnego włoskiego sanktuarium Loreto. Domek Matki BoŜej został konsekrowany 7
grudnia 1630r. Matka BoŜa Loretańska z Głogówka stała się niemal od razu ośrodkiem intensywnego kultu. Znane są z owych czasów opisy rozwijającego się kultu i licznych pielgrzymek z wielu

miejscowości Śląska. W 1810 roku nastąpiła kasata zakonów, czego konsekwencją było usunięcie z
Głogówka Franciszkanów. Przez niemal półtora
wieku kościół zakonny, a wraz z nim „Loretka”
były obsługiwane przez duchowieństwo diecezjalne. Franciszkanie powrócili do Głogówka dopiero
po II Wojnie Światowej, obejmując zarówno klasztor jak i miejscową parafię. Kult Matki BoŜej Loretańskiej przetrwał wszelkie trudne doświadczenia,
a Maryja w swoim Loretańskim Domku była i jest
ciągle proszona i przyjmuje podziękowania za
łaski. Takim niepozornym, ale przemawiającym
świadkiem tego Ŝywego kultu, są głęboko wytarte
kamienne progi Świętego Domku.
Korony wykonane ze złota zebranego od czcicieli
Matki BoŜej wykonała Firma FASHION JEWELLERY z Tarnowski Gór. Zostały one poświęcone przez Ojca św. Benedykta XVI dnia 27 października 2010 r.
Zwyczaj koronowania słynących łaskami wizerunków Matki BoŜej podkreśla ich godności
i autentyczność kultu. Zwyczaj przyozdabiania
klejnotami szczególnie czczonych i słynących
łaskami wizerunków sięga początków XVI w.
Stolica Apostolska szybko zaakceptowała tę formę
poboŜności. Jedna z pierwszych koronacji – obrazu
Matki BoŜej ŚnieŜnej, Salus Populi Romani –
w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie miała
miejsce juŜ w 1527 r. Dokonał jej papieŜ Klemens
VII. Pierwsza koronacja wizerunku Maryi
na ziemiach polskich miała miejsce w 1651

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
NSPJ@raciborz.com.pl

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 700-800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

