
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 19/2012 (430) 6 maja 2012 r. 
 

 

V Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według Jana (J 15,1-8) 
 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 
który uprawia. KaŜdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a kaŜdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy. Wy juŜ jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w 
was. Podobnie jak latorośl nie moŜe przynosić owocu sama z siebie - 
o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeŜeli we Mnie 
trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewaŜ 
beze Mnie nic nie moŜecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i 
wrzuca do ognia, i płonie. JeŜeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 
Ojciec mój przez to dozna chwały, Ŝe owoc obfity przyniesiecie i 
staniecie się moimi uczniami”. 
 

Spotkałem się kiedyś z opinią, Ŝe my ludzie, 
powinniśmy uczyć się Ŝycia od świata fauny i flory, 
czyli otaczającej nas przyrody. Czytając dzisiejszą 
Ewangelię skłaniam się do tej opinii. Bo czy nie 
jest przypadkiem tak, Ŝe bardzo często o wiele 
lepiej wiemy, co dla nas jest najlepsze i jak postę-
pować w Ŝyciu? 

Jezus na prostym przykładzie pokazuje nam, 
naszą zaleŜność od innych, ale i Boga. Do zwykłe-
go wzrostu najzwyczajniej w świecie potrzebujemy 
korzeni. I to dotyczy zarówno do wzrostu w rela-
cjach jak i w wierze. 

MoŜe właśnie z tego braku korzeni, tak szybko 
rozpadają się znajomości, przyjaźnie czy małŜeń-
stwa. Tak szybko się sobą nudzimy, bo zamiast 
pobierać Ŝyciodajne soki, czyli to, co wartościowe 
u innych, zatrzymujemy się na powierzchni. Brak 
pasji poznania drugiego wypala relacje. Roślina, 
aby wzrastać niejednokrotnie musi korzenie za-

puszczać głęboko w ziemię, niejednokrotnie tru-
dząc się róŜnymi przeszkodami, a my tak łatwo się 
poddajemy przy pierwszej lepszej trudności. 

Podobnie ma się problem z poznawaniem Je-
zusa. Chcąc, być z nim w relacji trzeba jak najczę-
ściej z nim przebywać, trwać przed Nim i w Nim i 
z Nim. Aby mój duch, Ŝycie duchowe istniało mu-
szę wchodzić w relacje z Jezusem. Nie tylko „kle-
piąc pacierz” rano i wieczorem, ale uczęszczając na 
Adoracje czy czytając Pismo Święte, przede 
wszystkim korzystając z Eucharystii. Jezusa nie 
moŜna inaczej poznać jak tylko przez Słowo i Spo-
tkanie. Niejednokrotnie, będzie to kosztowało wiele 
wysiłku, dlatego trzeba nam nieustannie prosić: 

Panie Jezu dodaj mi sił bym potrafił trwać 
przed Tobą i z Tobą. Dotknij moje serce i uzdrów 
je z samorealizacji, egoizmu i lenistwa. Pozwól mi 
doświadczać Ciebie i odnajdywać w innych. Amen. 
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Poniedziałek – 7 maja 2012        J 14,21-26 
   630     Za †† męŜa Antoniego, rodziców Jana i Józefę, dziadków z obu stron 
   700   Za †† ojców Mikołaja Rydzaka, Filipa Kowalczyka, matkę Pelagię i wszystkich †† z obu stron 
 1600   Liturgia sakramentu bierzmowania: W intencji przyjmujących sakrament dojrzałości chrze-

ścijańskiej o dary Ducha Świętego  
 1800 1. Za †† teściów Ludwikę i Stanisława Jakuć, szwagrów Leszka i Tadeusza oraz za †† z rodziny 
   2. Za †† rodziców RóŜę i Alojzego Kruczek, Gerarda, dziadków Marię i Alojzego Płaczek, teścia 

Bolesława SierŜanta, szwagra Erwina Klimę   NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 8 maja 2012 – św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski  J 10,11-16 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji ElŜbiety Kania z okazji 

70. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   800   W języku niemieckim: Za †† siostrę Zofię, rodziców z obu stron, brata i krewnych z rodziny 
        900      Z okazji 40. rocznicy urodzin Kariny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej oraz o zdrowie 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Niklewicza w rocznicę śmierci, urodzin i imienin oraz 

za †† rodziców      NaboŜeństwo majowe 
Środa – 9 maja 2012         J 15,1-8 
   630     Za † Franciszka Siwka, †† z rodziny i dusze opuszczone 
   700   Za †† Mikołaja, Anastazję, Stanisława Węgrzyn, Bolesława, Honoratę Kasza, Jana Pała oraz 

dziadków z obu stron 
 1800 1. Za † męŜa Mariana Fajgera w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i †† z rodziny 
   2. Za † męŜa Grzegorza Kurzywilka w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Łucję i Józefa Kurzywilk 

oraz za † ojca Maksymiliana Gietki i za dusze opuszczone  NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 10 maja 2012        J 15,9-11 
   630     Za †† dziadków Emilię i Franciszka Janiszewskich, Franciszkę i Franciszka Muzia i †† z ro-

dziny 
   700   Za † męŜa i ojca Józefa Margiczoka w 3. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny 
 1630   NaboŜeństwo majowe dla dzieci 
 1800 1. Za † męŜa Klausa i †† rodziców z obu stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką   NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 11 maja 2012         J 15,12-17 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji 

Krystyny z okazji 65. rocznicy urodzin i syna Romana z okazji 40. rocznicy urodzin 
   900     Do BoŜej Opatrzności w intencji BoŜeny z okazji 30. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1800 1. Za † syna i brata Zbigniewa Pochopień w I rocznicę śmierci 
             2.  Za † Teresę Lenart w 6. rocznicę śmierci    NaboŜeństwo majowe 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 12 maja 2012         J 15,18-21 
   630     Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich 
   700   Za †† rodziców Marię i Bartłomieja, brata Andrzeja, †† rodziców Stefanię i Franciszka, †† 

rodzeństwo 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† ojca Alojzego Buglę, rodziców Zofię i Władysława Bańdura, 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron 
   2. Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek 
VI Niedziela wielkanocna – 13 maja 2012       Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17 
   700    Za † Krystynę Sanocką w 9. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Morawiec i Sanockich 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za †† rodziców Pawła i ElŜbietę Szmańta i dusze w czyśćcu cierpiące 
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 1030    Uroczystość I Komunii Świętej W intencji dzieci przystępujących do Komunii, ich rodziców i 
rodzeństwa 

   2. Dziękczynna w intencji ks. Joachima Jasity z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich 
 1200   Za † męŜa, ojca i dziadka Józefa Romana Bachryj w 16. rocznicę śmierci 
 1600   NaboŜeństwo dla dzieci, które przystąpiły do I Komunii, rodziców i gości 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800    Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Mieczysławę i Kazimierza Koczupinda, †† z rodziny 

Kraszewskich oraz za † Łukasza Koczumińskiego i za dusze w czyśćcu cierpiące 
W tym tygodniu modlimy się: W intencji dzieci przystępujących do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. 
 
• W dniu wczorajszym udzielono święceń diakonatu 22 alumnom V roku Seminarium Duchowne-

go. Oprócz naszego parafianina Tomasza Wieliczko diakonat przyjęli z naszego dekanatu Radosław 
Łacek z par. św. Mikołaja oraz Łukasz Libowski ze Studziennej. 

• Z dniem dzisiejszym kończy swoją praktyk ę diakon Piotr Herok. Dziękujemy za posługę, wygło-
szone kazania, katechizację, sprawowane sakramentu. śyczymy obfitego błogosławieństwa na 
czas dalszych przygotowań do święceń kapłańskich. 

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

• W poniedziałek o 1600 zostanie udzielony sakrament bierzmowania 88 kandydatom. W naszej 
parafii przyjmie teŜ bierzmowanie młodzieŜ z parafii św. Paschalisa z Płoni oraz św. Jadwigi z Mar-
kowic. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Próba chóru we wtorek o 1700. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• NaboŜeństwo majowe dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 uroczystość I Komunii Świętej. Dzieci wraz z rodzicami spotykają 

się o 1015 przed domem katechetycznym. Pozostałych gości zapraszamy do kościoła. Próby przed tą 
uroczystością odbędą się we wtorek, 8 maja o 1600 oraz w czwartek, 11 maja (uwaga – zmiana termi-
nu!!!).  Spowiedź dla dzieci: dla grupy wtorkowej o 1430, dla grupy piątkowej o 1600. 

• 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 potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Cecylia Małanka, lat 62, zam. na ul. Łąkowej 4c 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 
 

NaboŜeństwa Majowe 

- codziennie po  

       wieczornej Mszy 

- w soboty i niedziele o 17.3o

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś „Wniebowianki”  
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Bractwo  
świętego Józefa 
 

Rys historyczny Bractwa św. Józefa  
W XVII w. na Śląsku, pod rządami dynastii Habs-
burgów, w wyniku szeregu działań poczynionych w 
ramach kontrreformacji, nastąpiła odnowa Ŝycia 
religijnego katolików. Jedną z podejmowanych 
wówczas inicjatyw, które przyniosły pozytywne 
skutki, było zakładanie bractw działających przy 
kościołach parafialnych lub zakonnych. Wśród 
wielu powstałych w tym czasie konfraterni bardzo 
popularnym na ziemi śląskiej było bractwo św. 
Józefa. Pierwsze takie bractwo powstało na Dol-
nym Śląsku 19 marca 1669 r. przy opactwie cyster-
skim w Krzeszowie. Jego inicjatorem był opat 
BERNARD ROSA (1624–1696). Na Górnym Ślą-
sku zostało załoŜone 19 marca 1675 r. przy klaszto-
rze cystersów w Jemielnicy. ZałoŜycielem tej kon-
fraterni był opat CASPARUS IGNATIUS BAR-
THOLOMÄUS (zm. 18 stycznia 1694 r.). Jeszcze 
tego samego roku, 6 grudnia, jemielnickie bractwo 
zostało potwierdzone przez papieŜa KLEMENSA 
X (1670-1676). 

Cele, dla których załoŜono bractwo w Jemielni-
cy, były jasno określone. Po pierwsze, chodziło o 
rozwijanie naboŜeństwa do św. Józefa, wzrost 
miłości do niego i przymnaŜanie mu chwały. Po 
drugie, dla uproszenia za jego przyczyną szczęśli-
wej godziny śmierci. Po trzecie, aby za jego wsta-
wiennictwem zwracać się do Boga w róŜnych po-
trzebach. Bardzo silnym motywem wstępowania do 
konfraterni było uproszenie dobrej śmierci. Lu-
dziom Ŝyjącym w XVII w. myśl o śmierci była 
bliska, czego przyczynę naleŜy upatrywać w wojnie 
trzydziestoletniej (1618-1648), potopie szwedzkim, 
ciągłym zagroŜeniu tureckim, głodzie i epidemiach 
dziesiątkujących miasta i wsie. W pierwszym roku 
istnienia bractwa zapisało się do niego ok. 1030 
osób.  

W 1688 r. dla członków jemielnickiego bractwa 
został wydany modlitewnik, którego jedyny znany 
egzemplarz przechowywany jest w bibliotece 

klasztoru sióstr karmelitanek w Krakowie (sygn. 
475 I). Powodem jego obecności w tymŜe miejscu 
moŜe być fakt, Ŝe propagatorem kultu św. Józefa w 
XVII w. na ziemiach polskich był m.in. zakon 
karmelitański. W XIX w. rozprowadzano w Je-
mielnicy modlitewnik zatytułowany: XsiąŜka do S. 
Jozepha. Uroczystość odpustową ku czci św. Józefa 
obchodzono początkowo 19 marca. Z czasem prze-
niesiono ją na II niedzielę wielkanocną. Od 1869 r. 
główny odpust zyskiwano w III niedzielę po Wiel-
kanocy (święto Opieki św. Józefa).  

Zgodnie z przepisami bractwo musiało posiadać 
odpowiednie urzędy. Na czele konfraterni stał pro-
motor (prezes), kapłan, najczęściej jemielnicki 
opat, do którego obowiązków naleŜało kierowanie 
bractwem, przewodniczenie zebraniom, głoszenie 
konferencji i kazań w czasie Mszy św. brackich, 
słuchanie spowiedzi, przyjmowanie nowych człon-
ków oraz dzierŜenie klucza od kasy brackiej. 
Oprócz niego istniał zarząd bractwa (senat), w 
skład którego wchodzili: prefekt (rektor), czyli 
przełoŜony, który czuwał nad zachowaniem ustaw i 
posiadał pieczęć bracką; wiceprefekt, czyli zastępca 
przełoŜonego; radni; skarbnik, który przyjmował 
ofiary i składki, prowadził listy ofiarodawców oraz 
księgi przychodów i rozchodów, a takŜe posiadał 
drugi klucz od kasy; sekretarz (pisarz), który pro-
wadził księgę spraw i protokołów zebrań; zakry-
stian, który opiekował się ołtarzem brackim i kapli-
cą św. Józefa; chorąŜy, który nosił chorągiew pod-
czas procesji i pogrzebów zmarłych członków 
bractwa; marszałkowie, którzy pilnowali porządku 
w czasie naboŜeństw i procesji; wizytatorzy cho-
rych, którzy opiekowali się chorymi, sprowadzali 
im lekarza oraz kapłana z posługą sakramentalną.  

Opracowanie ks. Grzegorz Kublin    cdn 

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. 


