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II Niedziela Wielkanocy 
Ewangelia według św. Łukasza (24,35-48) 
 

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak 
poznali Jezusa przy łamaniu chleba.  
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł 
do nich: „Pokój wam”.  
ZatrwoŜonym i wylękłym zdawało się, Ŝe widzą ducha. Lecz 
On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na 
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzi-
cie, Ŝe Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.  
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedze-
nia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.  
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie MojŜesza, u Proroków i w Psalmach”. 
Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.  
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię 
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozoli-
my. Wy jesteście świadkami tego.” 
 

Mówi się, Ŝe człowiek jest z natury istotą wąt-
piącą i chyba tak w rzeczywistości jest. Bardzo 
trudno jest nam zawierzyć komuś. Często potrzebu-
jemy realnych dowodów, aby w coś uwierzyć. A co 
wtedy, gdy nawet dowody nas nie przekonują…? 

Stajemy dziś wraz z uczniami w Wieczerniku i 
stajemy się świadkami niezwykłego spotkania 
Zmartwychwstałego Pana z uczniami. Niezwykłość 
tego wydarzenia wynika, z co najmniej dwóch 
powodów. Przede wszystkim dlatego, Ŝe Jezus 
przychodzi do nich z nikąd, po prostu jest. Z dru-
giej strony niezwykłość wynika z tego, Ŝe Jezus 
wyrzuca im brak wiary.  

Sam wyrzut moŜe dla nas swoistą lekcją wy-
pominania czy wypowiadania swojego Ŝalu: Jezus 
brak wiary wypomina, ale duchu miłości i pokoju. 
Najpierw ich pozdrawia, by ich uspokoić, a potem 
dopiero wypomina. Warto się zatem dziś przypa-
trzeć jak ja reaguję na brak wiary, czy na swoiste 
niezrozumienie. 

W podobny sposób staje Jezus i dziś pośród 
nas. Przychodzi do nas do wieczernika, gdy zgro-
madzeni jesteśmy na łamaniu Chleba tj. Euchary-
stii. I tam Jezus wyjaśnia nam Pisma i Proroków. 
Staje przed nami ze śladami męki i tak jak wtedy 
tak i dziś wielu z nas wątpi w Jego obecność pośród 
nas. MoŜe zatem trzeba nam prosić: „Panie przym-
nóŜ nam wiary” (Łk 17,5). Skoro mamy być świad-
kami jego zmartwychwstania, to musimy Go znać. 
Musimy nabrać umiejętności rozpoznawania przy-
chodzącego do nas w Eucharystii Jezusa. śeby to 
się zaś dokonało musimy z w Panu Jezusie zako-
chać. 

Panie Jezu moje serce pragnie twojej blisko-
ści, chce Cię rozpoznawać przychodzącego w Eu-
charystii. Proszę wlej w moje serce tę pewność, Ŝe 
Ty jesteś obecny. Pozwól mi doświadczyć Ciebie 
jako osoby. Amen 
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Poniedziałek – 23 kwietnia 2012 – św. Wojciecha, bpa i męcz.   J 12,24-26 
   630     Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla Alojzego z okazji 75. rocznicy 
urodzin 

   700   Za †† teścia Jana, brata Wojciecha, †† z rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii i Stanisława Serafin z okazji 50. rocznicy ślubu z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Gerharda Niestrój, Anzelma Kalusa, pokrewieństwo oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 24 kwietnia 2012        J 6,30-35 
   630     Za †† męŜa Gerarda Trzepelka, rodziców i pokrewieństwo Trzepelka i Jurytko 
   800   W języku niemieckim: Za † Jerzego Stolarczyka 
        900      Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii i Pawła z okazji 55. rocznicy ślubu z podziękowaniem 

za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1800     Za †† matkę Józefę Plura w I rocznicę śmierci, ojca Konrada, męŜa Mieczysława i teściów 
Środa – 25 kwietnia 2012 – św. Marka, ewangelisty    Mk 16,15-20 
   630     Za †† rodziców Ernestynę i Pawła Piechula oraz za †† z rodziny Piechula, Chmiela, Gorlach i 

Chromik 
   700   Za † Aleksandra w rocznicę urodzin i †† z rodziny 
 1800 1. Za † Mieczysława Strojnego w rocznicę śmierci 
   2. Za † Urszulę Mandera 
Czwartek – 26 kwietnia 2012        J 6,44-51 
   630     Za †† rodziców Jadwigę i Reinholda Miler, Annę i Teofila Depta oraz siostrę Beatę 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Władysława Łubika w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców z 

obu stron, †† braci, szwagra Józefa i szwagierkę Annę Łukasiak oraz † brata Stanisława Boli-
sęga 

 1630   Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców, teściów, męŜa, siostrę, szwagrów 
 1800      W intencji ks. Mariusza o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej w dniu urodzin (od 

RóŜ RóŜańcowych) 
Piątek – 27 kwietnia 2012        J 6,52-59 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bło-

gosławieństwo BoŜe dla Sabiny i Sebastiana Rudyk z okazji 20. rocznicy ślubu 
   900     Za †† rodziców Annę i Jana, dziadków z obu stron oraz krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za † Marię w 3. rocznicę śmierci oraz o błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny 
   2. Za †† rodziców Jakuba i Annę Mrozek 
 1900   MłodzieŜowa: Z okazji 15. rocznicy urodzin Kamila z podziękowaniem za zdrowie i otrzyma-

ne łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę, dary Ducha Świętego i zdrowie 
Sobota – 28 kwietnia 2012        J 6,55.60-69 
   630     W intencji Bernarda Wyciska z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   700   Za † Ritę KrziŜok 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny w 40. roczni-
cę ślubu Krystyny i Edwarda i 65. rocznicę urodzin Edwarda 

   2. Za † Ŝonę Emilię Wasiuk w dniu urodzin 
      Czuwanie dla dorosłych Adoracja z modlitwą uwielbienia. 
IV Niedziela wielkanocna – 29 kwietnia 2012   Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Irmgardy Cyroń z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
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   900    Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsza BoŜą opiekę i BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej ro-
dzinie 

 1030  1.  W intencji rocznych dzieci: Bartosz Sokół, Milena Wolanowska, Maja Łubik , Hanna Puhacz, 
Jakub Pelc 

             2.  Do BoŜej Opatrzności z okazji 75. rocznicy urodzin Stanisława z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

 1200   Procesja Wielkanocna Z okazji 40. rocznicy ślubu Urszuli i Wojciecha z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za †† ojca Piotra w rocznicę śmierci, mamę Annę, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci młodzieŜy przygotowującej się do I spowiedzi, Komunii  
     Świętej i bierzmowania 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
nieszpory niedzielne. 

• RównieŜ dzisiaj o 1600 naboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii 
Świętej oraz ich rodziców z poświęceniem świec. W tym tygodniu odbędą się jeszcze spotkania dla 
dzieci, we wtorek o stałych godzinach, natomiast w piątek tylko w jednej grupie o 1530. 

• Próba dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w piątek o 1630. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• KIK zaprasza wszystkich na spotkanie ze Starostą Raciborskim i Dyrektorem Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu: „Sytuacja raciborskiego szpitala i opieki zdrowotnej”. Spotkanie odbędzie się w ponie-
działek o godz. 1830 w Domu Parafialnym. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po Mszy wieczornej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• Próba chóru we wtorek o 1700. RównieŜ we wtorki czynna jest biblioteka parafialna. 
• 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. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600. 
• Jest jeszcze okazja do wyjazdu na pielgrzymkę do Lwowa, a takŜe do Rzymu i San Giovanii Rotondo.  
• Ze względu na święcenia diakonatu zaplanowane na 5 maja w najbliŜszą sobotę (28 kwietnia) od godz. 

730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.  
• W sobotę po wieczornej Mszy Świętej odbędzie się czuwanie dla dorosłych z modlitwą uwielbienia. 

Od strony muzycznej modlitwę zaanimuje zespół Bene Regesz z Gliwic. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 

Msza Święta w intencji rocznych 
dzieci. 

• Zgodnie z zapowiedzią 1 maja, w 
rocznicę beatyfikacji Jana Pawła 
II ,  w Jemielnicy odbędzie się Piel-
grzymka Rodzin z odnowieniem 
bractwa św. Józefa. Gorąco wszyst-

kich zapraszamy do uczestnictwa. Zapisy na wspólny wyjazd w kancelarii lub zakrystii. Dzień wcze-
śniej diecezjalne czuwanie dla młodzieŜy. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu równieŜ zapraszamy i 
przyjmujemy zapisy. 

• 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 przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
W minionym tygodniu odszedł do Pana:  

� Ludwik Kędzierski, lat 85, zam. na ul. Kossaka 53  
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Objawienia prywatne 
Biskupi Polscy w kontekście Tygodnia Biblijnego poruszają w swoim liście tematykę Objawienia BoŜego 
oraz prywatnego. Tematyka aktualna, gdyŜ niejednokrotnie moŜemy spotkać się z tym drugim rodzajem, 
co stawia przed nami konieczność rozeznania autentyczności. Oto fragment listu. 
 

Objawienie BoŜe dokonane w Osobie Chrystu-
sa, a takŜe w Jego czynach i słowach – jak uczy 
Sobór Watykański II – nigdy nie przeminie, bo nie 
przemija zmartwychwstały Jezus i Jego Ewangelia. 
Dlatego Bóg objawia się nam takŜe dzisiaj, gdy 
wraz z Kościołem otwieramy Pismo święte, aby w 
duchu wiary je czytać i wyjaśniać metodami, któ-
rymi posługuje się ludzki rozum. Natomiast nie 
naleŜy się juŜ spodziewać Ŝadnego nowego obja-
wienia Boga przed chwalebnym ukazaniem się 
Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 1Tm 6,14 i Tt 
2,13) (Konstytucja o Objawieniu BoŜym, 4). JeŜeli 
więc ktoś chciałby jeszcze dzisiaj pytać Boga albo 
pragnąłby jakichś wizji lub objawień, nie tylko 
postępowałby błędnie, stwierdza św. Jan od Krzy-
Ŝa, ale takŜe obraŜałby Boga, nie mając oczu 
utkwionych jedynie w Chrystusie, szukając innych 
rzeczy lub nowości (Katechizm KK, 65).  

Dane ludziom objawienia prywatne nie dodają 
nic nowego do Objawienia BoŜego, które jest prze-
kazywane w Piśmie świętym i w Ŝywej Tradycji 
Kościoła. Niczego teŜ w nim nie przekreślają i nie 
poprawiają. Pełnią wobec niego słuŜebną rolę. 
Udzielane są przez Boga pojedynczym osobom, 
aby Kościołowi powszechnemu lub wspólnotom 
lokalnym czy określonym grupom mocniej przy-
pomnieć prawdę juŜ obecną w Piśmie świętym i 
Tradycji. W ten sposób mogą pomóc w pełniejszym 
przeŜywaniu tej prawdy w konkretnym czasie (por. 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 67). Przez świętą 
Faustynę – na przykład – Pan Jezus przypomniał 
całemu Kościołowi prawdę o miłosierdziu Boga, 
objawioną juŜ w Starym i Nowym Testamencie, 
aby wybrzmiała na nowo i owocowała w Ŝyciu 
współczesnego świata. Podobnie liczne objawienia 
maryjne niczego nie dodają do Ewangelii. Zalecana 
w nich modlitwa róŜańcowa – jak uczy bł. Jan 
Paweł II – jest „modlitwą ewangeliczną”, a wezwa-
nia do nawrócenia i pokuty aktualizują pierwsze 
zdanie Dobrej Nowiny głoszonej przez Jezusa: 
PrzybliŜyło się do was Królestwo BoŜe! Nawracaj-

cie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Z kolei, 
objawienia prywatne, dawane ludziom w postaci 
wizji czy głębokich przeŜyć religijnych, słuŜą naj-
częściej temu, aby ich nawrócić, pogłębić ich więź 
z Bogiem bądź umocnić na drodze dawania świa-
dectwa Chrystusowej Ewangelii. Nieraz pomagają 
one odkryć nowe powołanie czy charyzmat. Jest to 
pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiąz-
ku z niej korzystać (Verbum Domini, 14). 

NaleŜy więc pamiętać, Ŝe wartość objawień 
prywatnych róŜni się zasadniczo od jedynego Ob-
jawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej 
wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za po-
średnictwem Ŝywej wspólnoty Kościoła przemawia 
do nas sam Bóg (Verbum Domini, 14). Natomiast 
kaŜde objawienie prywatne, aby mogło być uŜy-
teczne dla innych osób, a nawet dla ogółu wier-
nych, musi być uznane przez Urząd Nauczycielski 
Kościoła. Dlatego trzeba zachować wielką ostroŜ-
ność w przyjmowaniu treści dotyczących wiary i 
moralności zawartych w objawieniach prywatnych. 
Pamiętajmy o mocnych słowach świętego Pawła z 
Listu do Galatów: Ale gdybyśmy nawet my lub 
anioł z nieba głosił wam Ewangelię róŜną od tej, 
którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! JuŜ 
to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: 
Gdyby wam kto głosił Ewangelię róŜną od tej, którą 
[od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! 
(Ga 1,8-9). Teksty zgodne z nauką Kościoła są 
potwierdzone opinią upowaŜnionego teologa i mają 
tzw. „imprima-
tur”, czyli aproba-
tę Biskupa lub 
WyŜszego Przeło-
Ŝonego Zakonne-
go. I tylko takie 
pisma powinny 
kształtować naszą 
wiarę, poglądy i 
postawy. 

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. 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś o rekolekcjach  

dla młodych 
nspj@onet.pl 


