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II Niedziela Wielkanocna 
Z Ewangelii św. Jana (J 20,19-31) 
 

„...Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do 
niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: JeŜeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włoŜę 
palca mego w miejsce gwoździ, i nie włoŜę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, 
stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóŜ /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpo-
wiedział: Pan mój i Bóg mój!...” 
 
Historia lubi się powtarzać, mawiamy bardzo czę-

sto, gdy spotyka nas sytuacja, której byliśmy kiedyś 
świadkami. I dzisiaj słowa Ewangelii wypełniają się 
po raz kolejny.  

Jesteśmy świadkami odwiedzin uczniów przez 
Zmartwychwstałego Jezusa. Przychodzi do nich 
mimo drzwi, zamkniętych, a dowodem na jego au-
tentyczność są ślady męki. Uczniowie nie zastana-
wiają się zbyt długo, kto to jest, bo wiedzą. Tym 
bardziej, Ŝe mają juŜ za sobą doświadczenie obecno-
ści Jezusa pośród nich, więc doskonale wiedzieli, Ŝe 
to On.  

Zaskoczyć moŜe nas cel przybycia Jezusa, nie był 
on jakbyśmy to dziś powiedzieli „czysto towarzy-
ski”, ale wynikał z ogromnej miłości do nich. Przy-
jaciół przecieŜ się nie zostań bez pomocy w trudnej 
sytuacji. Dlatego teŜ Jezus z Apostołami wita się 
słowami: „Pokój wam”. Po czym tchnie na nich 
Ducha Świętego, który jest zapowiedzianym Para-
kletem. Owe doświadczenie pozwoliło uczniom się 
rozradować w Panu.  

To doświadczenie uczniów jest doświadczeniem 
teŜ i naszym, gdy gromadzimy się na Eucharystii, 

korzystamy z Sakramentów. Pan przychodzi ze swo-
im pokojem, trzeba nam go tylko przyjąć. śycie 
niestety pokazuje, Ŝe jest z tym niejednokrotnie trud-
no. Dlatego trzeba nam niejednokrotnie prosić Pana 
o to doświadczenie poznania Pana, jak uczynił to 
Tomasz w dzisiejszej Ewangelii. 

Owe doświadczenie Tomasza Apostola to do-
świadczenie nie tyle słabej wiary, co walki o swoją 
wiarę. MoŜna się pokusić na stwierdzenie, Ŝe To-
masz ratując swoją wiarę, juŜ nie tyle prosi o do-
świadczenie duchowe, co czysto fizyczne. Nie wy-
starcza mu juŜ argument wiary. Ta cała sytuacja zaś 
wskazuje nam, Ŝe Pan Bóg wysłuchuje kaŜdej naszej 
prośby, a jeŜeli wypływa ona z serca Pan ją wypełni. 

I tak jak kiedyś, Tak i dziś Pan przychodzi do nas, 
ale czy potrafimy w to uwierzyć? MoŜe zatem warto 
dzisiaj prosić dobrego Pana o przymnoŜenie wiary:  

 
Panie Jezu przymnóŜ mi wiary, bym potrafił do-

strzegać ciebie przychodzącego w kaŜdej sytuacji do 
mnie. Poślij mi Ducha swojego, aby mi otwierał 
serce moje i oczy moje. Amen. 
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Poniedziałek – 16 kwietnia 2012         J 3,1-8 
   630     Za † brata Romualda śebrowskiego 
   700   Za † Eugeniusza Cymlera (od sąsiadów) 
 1800 1. Dziękczynna w intencji Wiesławy i Jerzego z okazji 35. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie w rodzinie 
   2. Za †† rodziców Bertę i Jana, dwie córki Annę i Danutę, za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cier-

piące 
Wtorek – 17 kwietnia 2012         J 3,7-15 
   630     Za † Agnieszkę Pyrczak w I rocznicę śmierci 
   800   W języku niemieckim: Für lebende und verstorbene Missionare 
       900       Do BoŜej Opatrzności w intencji Agnieszki z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz z prośbą o pomyślne zdanie ma-
tury 

 1800      Za †† siostrę Janinę Marcinowską i szwagra Mikołaja Marcinowskiego, mamę Stefanię Paszkow-
ską, kuzyna Edwina i †† z rodziny 

Środa – 18 kwietnia 2012         J 3,16-21 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Ingrid z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie oraz za † ojca Alfreda i 
wszystkich †† z rodziny 

   700   Za † GraŜynę Biernat w 4. rocznicę śmierci 
 1800 1. Za †† rodziców Annę i Tadeusza oraz za †† z rodziny Kardaszów i Gołębiowskich 
   2. Za †† Mariana Bubaka w 8. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Adolfa Romaniszyna i 

wnuka Andrzeja Iksala 
Czwartek – 19 kwietnia 2012         J 3,31-36 
   630     Za † męŜa Stanisława w 3. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo 
   700   Dziękczynna w intencji Teresy z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie 
 1630   Szkolna: Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 

dalsze zdrowie, błogosławieństwo i opiekę dla Magdaleny z okazji 10. rocznicy urodzin  
 1800     Za †† Irenę i Józefa Nowak, Helenę Cierlik, Jana Misiuna, Piotra i Marię Piechota oraz Bertę 

Calabek 
Piątek – 20 kwietnia 2012         J 6,1-15 
   630     W intencji siostry Genowefy z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   900     Za †† męŜa i ojca Stanisława Waindocha, córkę Angelikę, matkę RóŜę Cyroń oraz rodziców Wa-

indoch 
 1800 1. Za †† Bronisławę i Eugeniusza Panicz 
   2. Za † syna Mariana Drozda w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów 
 1900   MłodzieŜowa: W intencji kandydatów do bierzmowania 
Sobota – 21 kwietnia 2012         J 6,16-21 
   630     Za †† rodziców Waleskę i Józefa Noga oraz za †† rodzeństwo 
   700   Za †† rodziców Jana i Marię, Franciszka i Józefę oraz za †† rodzeństwo 
     1430      Ślub: Anna Molęda – Łukasz Turlejski 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Kazimierę i Stanisława Nowakowskich, brata Tadeusza 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisława z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 

www.nspjraciborz.pl 
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III Niedziela wielkanocna – 22 kwietnia 2012 Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5; Łk 24,35-48 
   700    Za † męŜa Zygfryda Skorupę, †† rodziców Peikert i Skorupa, †† pokrewieństwo 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Z okazji 60. rocznicy urodzin Janiny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
 1030    Procesja Wielkanocna Z okazji 88. rocznicy urodzin Kazimierza Cempela z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 
 1200 1. O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Ireny i Jerzego, Wojciecha, Tadeusza oraz dla całej rodziny 
             2. W intencji Danuty i Zygmunta z okazji 35. rocznicy ślubu oraz w intencji wnuczki Małgosi w 6. 

rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie w rodzinie 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Jerzego Chrusta w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, siostrę, siostrzenicę i szwa-

grów 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy przygotowującej się do pierwszej spowiedzi, 
Komunii Świętej i bierzmowania. 
• Dzisiaj II niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia BoŜego. Zapraszamy na godz. 1500 na naboŜeń-

stwo ku czci BoŜego Miłosierdzia oraz na RóŜaniec Fatimski. Nie będzie juŜ nieszporów. 
• Dzisiaj, korzystając z obecności ks. Romana z Witebska na Białorusi, zapraszamy na spotkanie Bractwa 

Kresowego na godz. 1630.  
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• W poniedziałek, środę i piątek nauki przedmałŜeńskie. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, natomiast o 1900 spotkanie formacyjne Chemin Nuef 

w oparciu o półgodzinny film. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po Mszy wieczornej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• Dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii Świętej będą miały w tym tygodniu spotkania w 

grupach. 17 kwietnia o 1730 będą w domu katechetycznym rozdawane alby. 
• Próba chóru w środę. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 

Po Mszy młodzieŜowej spotkanie kandydatów bo bierzmowania z klas III. 
• W tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach kandydatów do bierzmowania z klas I 

gimnazjum. Szczegóły na listach w gablotce. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę, 21 kwietnia organizowany jest wyjazd do Warszawy na Marsz w obronie wolnych me-

diów. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 
• Zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych zamieszczonych na parafialnej stronie internetowej. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla dzieci 

„Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z małym drukiem. 
• Kolekta dzisiejsza, z racji niedzieli miłosierdzia, przeznaczona jest na Caritas diecezjalny; z przyszłej 

niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Dziś przed kościołem moŜna wspomóc parafię w Witebsku, w któ-
rej posługuje ks. Roman 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Erna Wawrzyk , lat 83, zam. na ul. Łąkowej 3a 
� Henryka Turkiewicz , lat 47, zam. na ul. Katowickiej 27 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Mały porekolekcyjny sprawdzian  
– „Nasz Kościół Domowy” 

 
Dziś przygotowany przez ks. Aleksandra mały sprawdzian. Sprawdźmy naszą wiedzę. Czy aby na pewno 
zdamy na szóstkę? A moŜe z piątką teŜ byłyby kłopoty? Które z pytać sprawia największe kłopoty? Warto 
porozmawiać o tym w gronie najbliŜszych. 
 
1. Jak inaczej nazywają chrześcijanie niedzielę? 
2. O której godzinie wypada codziennie: Anioł Pański? Godzina Miłosierdzia? Apel Jasnogórski? 
3. Jaka jest róŜnica pomiędzy świecą roratnią a paschlikiem? 
4. Wymień przynajmniej po jednym czasopiśmie religijnym dla dzieci, młodzieŜy, dorosłych oraz rodzin. 
5. Jak naleŜy odpowiedzieć na pozdrowienie: „Pokój temu domowi”? 
6. Co oznacza inskrypcja na drzwiach mieszkań „C+M+B+2011” ? 
7. Ile niedziel ma okres Adwentu, a ile Wielkiego Postu? 
8. Co wkłada się do koszyczka jako tzw. święconkę? 
9. Dlaczego pościmy i pokutujemy akurat w piątki całego roku? 
10. Podać przynajmniej po dwa: grzechy przeciwko Duchowi Świętemu? grzechy cudze? grzechy wołające o 

pomstę do nieba? 
11. Podać przynajmniej trzy uczynki miłosierdzia co do duszy. 
12. Dla kogo zostawia się wolne miejsce przy wigilijnym stole? 
13. Co oznacza przełamanie się opłatkiem podczas Wigilii? 
14. Jakich prac nie powinno się wykonywać w niedzielę? 
15. Wymień miesiące maryjne w ciągu roku. 
16. Podaj datę rozpoczęcia nowego roku kościelnego? 
17. Podaj 1, 3 i 5 tajemnicę światła? 
18. Jakie nazwy nosi uroczystość obchodzona 15 sierpnia? 
19. Która uroczystość w ciągu roku kościelnego jest najwaŜniejsza? 
20. Co ma oznaczać krzyŜ kreślony na nowym bochenku chleba? 
21. Dlaczego jajko jest jednym z symboli wielkanocnych? 
22. Kto i w jaki sposób moŜe udzielić sakramentalnego chrztu w niebezpieczeństwie śmierci dziecka? 
23. Kto moŜe udzielić nowoŜeńcom sakramentu małŜeństwa? 
 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś o ... 

nspj@onet.pl 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

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. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


