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VI Niedziela Wielkanocna – 
Wniebowstąpienie Pańskie 
Z Ewangelii św. Marka (16,15-20) 
 

„Jezus rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy 
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węŜe brać będą do rąk, i 
jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę 
znakami, które jej towarzyszyły”. 

 
Chyba kaŜdy, kto pracuje, marzy o tym by 

mieć dobrego szefa, który u początku nowego dnia 
przeprowadza odprawę, a co za tym idzie rozdziela 
kaŜdemu zadania do wykonania. Taki stan rzeczy 
pozwala dobrze wykonać swoją pracę. 

Jezus wstępując do nieba, daje nakaz głoszenia 
Dobrej Nowiny całemu światu. Mając doświadcze-
nie odrzucenia Jego nauki przez ludzi, uzdalnia 
Apostołów do czynienia cudów. Warunkiem jaki 
muszą spełnić, to wiara w Niego.  

W tym wydarzeniu stajemy się niejako świad-
kami wypełnienia słów, które usłyszał Natanael od 
Jezusa „Zobaczysz jeszcze więcej” (por. J 1,43-51). 
JednakŜe trzeba nam pamiętać, Ŝe owe znaki są 
tylko potwierdzeniem, dodatkiem, a nie celem 
głoszenia. 

Uczniowie mają iść i głosić to, czego doświad-
czyli, mają głosić Tego, z którym tyle czasu prze-
bywali i w końcu mają iść, by głosić Dobra Nowinę 
o zbawieniu.  

W tym momencie stają się prorokami, którzy 
są „głosem wołającego na pustyni” (por. Iz 40,1nn). 
Prorok w sensie biblijnym to nie ten, który przepo-
wiada przyszłość, ale przekazuje najgłębszy zamysł 

Boga, który się kryje w Jego sercu. Prorok, kiedy 
przemawia w imię Boga, odkrywa rąbek Boskiego 
serca. 

Owe znaki, które mają towarzyszyć uczniom w 
głoszeniu Ewangelii, maja za zadanie pogłębić 
wiarę słuchacza, a zatem i naszą. Trzeba nam sobie 
zdać sprawę, Ŝe ta obietnica Jezusa jest aktualna po 
dziś dzień.  

Warto sobie dzisiaj zatem postawić pytanie, 
czy ja wierzę w to, Ŝe Pan Bóg działa dzisiaj? Czy 
wierzę, Ŝe dzisiaj chce uzdrawiać nie tylko mnie, 
ale i innych? Warto się przyjrzeć swojej wierze, bo 
ona jest punktem wyjścia w głoszeniu. Dlatego 
trzeba nam bardzo się w wsłuchiwać w głos Pana. 
Dlatego trzeba nam wyjść na pustynie serca, trzeba 
nam się nauczyć przyjmować wolę Boga w całości 
i Jego wolę w Ŝyciu realizować. Dlatego warto 
nieustannie wołać:  

Panie przymnóŜ mi wiary, naucz mnie wypeł-
niać Twoją wolę. Dotknij mojego serca, zabierz 
mój upór i zniechęcenie i uczyń mnie Twoim au-
tentycznym świadkiem, Który Ŝyjesz i królujesz na 
wieki wieków Amen. 
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Poniedziałek – 21 maja 2012 – św. Jana Nepomucena, kapł. i męcz.   J 16,29-33 
   630     Za † brata i syna Jacka Chudygę 
   700   Do Anioła StróŜa w intencji Maksa Maińczyka w I rocznicę urodzin, z prośbą o BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie 
 1800 1. Za †† męŜa Dymitra w 5. rocznicę śmierci, syna Włodzimierza i †† z rodziny z obu stron 
   2. Za †† matkę Agnieszkę, braci Damiana i Janusza, dziadków z obu stron i pokrewieństwo  
      NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami ka-

płańskimi 
Wtorek – 22 maja 2012         J 17,1-11 
   630   Za † Ritę KrziŜok w dniu urodzin 
   800   W języku niemieckim: Do Miłosierdzia BoŜego za †† Anneliese Hofstätter i Klausa Dietera 

Hausmanna 
      900     Za †† męŜa Henryka Radeckiego, rodziców z obu stron i rodzeństwo 
 1800   Za †† brata Erycha Tchórza w I rocznicę śmierci, rodziców, brata, siostry i szwagra 
     NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami ka-

płańskimi 
Środa – 23 maja 2012         J 17,11-19 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Jolanty i Marka w rocznicę ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   700   Za †† Irmę, Stanisławę, Piotra Szydło, Magdalenę, Piotra Wosz, Zofię, Franciszka Kańduła, 

Ewę i Roberta Kufel oraz za †† z rodzin Szydło, Wosz, Kańduła 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane 

łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla Joanny z okazji 40. rocznicy uro-
dzin 

   2. Za †† rodziców Marię i Władysława Gronowicz, Krzysztofa Woronowskiego oraz †† z rodzin 
Gronowicz, Pawłowski      

     NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami ka-
płańskimi 

Czwartek – 24 maja 2012 – NMP WspomoŜycielki wiernych   J 17,20-26 
   630     Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy ślubu, z prośbą o dalszą opiekę i BoŜe błogosławień-
stwo dla całej rodziny 

   700   Za †† rodziców Annę i Józefa Trompeta, siostrę Łucję, brata Jerzego i Ŝonę oraz całe pokre-
wieństwo 

 1630   NaboŜeństwo majowe dla dzieci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za †† rodziców Magdalenę i Wilhelma Kowalskich, dziadków Klarę i Piotra Siwy i †† z ro-

dziny Znajszły 
   2. Za † matkę Wandę Witkowską w I rocznicę śmierci i †† z rodziny 
      NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami ka-

płańskimi 
Piątek – 25 maja 2012         J 21,15-19 
   630     Za † brata Stanisława w rocznicę śmierci 
   900      Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Mariannę Wawrzołę w 34. rocznicę śmierci, brata Stani-

sława, ojca Stanisława, ks. Stefana Pieczkę oraz przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy za Ŝyjącą rodzinę Izdebskich o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 

 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Krystyny w 66. roczni-
cę urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   2. Za †† matkę Jadwigę Dobias, Ŝonę Irenę Wycisk, teściów i szwagierkę Gizelę oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące       

     NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami ka-
płańskimi 

 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
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Sobota – 26 maja 2012 – św. Filipa Nereusza, kapł., Dzień Matki   J 21,20-25 
   630     Za †† rodziców Martę i Antoniego, brata Janusza, †† z rodziny Auriga, Marcol, Myszor i Wil-

koński oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Joachima Klimę w I rocznicę śmierci 
     1200       Ślub: Natalia Bedronka – Leszek Strzelczyk 
 1730   NaboŜeństwo majowe w intencji Matek naszej parafii oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha 

Świętego 
 1800   W sobotni wieczór: 1. W intencji Matek naszej Parafii 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziców Urszuli, Haliny i Janusza z podziękowaniem za 

otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1930   Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (Liturgia Godzin, odnowienie sakramentu 

bierzmowania, modlitwa o dary Ducha Świętego, Eucharystia) 
Niedziela – 27 maja 2012 – Zesłanie Ducha Świętego, Prymicje 

Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za †† Janinę i Tadeusza Antonowicz i pokrewieństwo 
   800    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   830 1. Dziękczynna w intencji ks. Aleksandra Radeckiego w 36 rocznicę święceń kapłańskich o BoŜe 

błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej 
   2. Za †† rodziców Stanisławę i Wiktora Korolewicz i ich rodziców oraz ks. Franciszka Moszyń-

skiego 
 1000    W intencji rocznych dzieci: Bartosz Kacper Lewandowski, Oliwia Anna Drozd 
 1100   Procesja do kościoła z ul. Szczęśliwej 
 1130   Msza święta prymicyjna ks. Tadeusza Dziedzica 
 1630   NaboŜeństwo majowe z błogosławieństwem prymicyjnym 
     RóŜaniec za młode pokolenie 
 1800    Za †† Eugenię Tokar, siostrę Annę Frykowską, †† z rodziny Tokar i Pilipczuk 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji diakonów przygotowujących się poprzez rekolekcje do święceń 
kapłańskich 
• Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; przez cały tydzień trwa no-

wenna przed Zesłaniem Ducha Świętego, a takŜe przed święceniami kapłańskimi. Zapraszamy dzi-
siaj na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo 
majowe. 

• Dziś Gimnazjum nr 5 obchodzi dzień swojego Patrona – bł. Jana Pawła II. O 1330 na boisku szkolnym 
mecz księŜa – nauczyciele. 

• W poniedziałek o 1900 KIK organizuje projekcj ę filmu „Szulałem was...” z okazji 92 r. urodzin bł. 
Jana Pawła II. 

• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez 

wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga).  
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• NaboŜeństwo majowe dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 RóŜa-

niec. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W tym tygodniu kandydaci do bierzmowania z klas II mają swoje spotkania formacyjne. Plan spo-

tkań w gablotce. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 

spotkanie grupy brewiarzowej. Przypominamy równocześnie o za-
pisach na wyjazd na Lednicę 2 czerwca. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1000 Msza Święta w intencji rocznych 

dzieci. 
• W sobotę o 1930 Wigilia przed uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego. Podobnie jak w ubiegłym roku będzie miała ona charakter 
rozbudowanej liturgii, z śpiewem psalmów, odnowieniem sakramen-

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś YOUCATsound 

DMraciborz@gmail.com 
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tu bierzmowania, modlitwą o dary Ducha Świętego. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału. 

• Od dzisiejszej niedzieli diakoni będą przygotowywali się poprzez rekolekcje do święceń kapłań-
skich. Pamiętajmy o nich w modlitwie, zwłaszcza w czasie Nowenny. Święcenia kapłańskie w Opo-
lu w sobotę o 1000. Istnieje jeszcze moŜliwość wyjazdu. Wyjazd o godz. 800 spod kościoła. 

• W przyszłą niedzielę o 1130 zostanie odprawiona przez ks. neoprezbitera Tadeusza Dziedzica 
Msza Święta Prymicyjna . Procesja wyruszy z domu rodzinnego przy ul. Szczęśliwej. Prosimy o 
przystrojenie trasy procesji przy ul. Szczęśliwej, Warszawskiej. W przyszłą niedzielę o 1630 będzie na-
boŜeństwo popołudniowe z błogosławieństwem prymicyjnym dla gości. Błogosławieństwo dla 
wszystkich parafian będzie udzielane w kolejną niedzielę, 3 czerwca. W związku z uroczystością 
prymicyjn ą zostanie zmieniony porządek Mszy Świętych przed południem: 700, 830, 1000 oraz 
Msza Prymicyjna o 1130. Prosimy o zwrócenie uwagi na te zmiany. 

• W piątek o 1000 spotkanie osób chętnych do pomocy w dekoracji. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedziel-

ny, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia 
„Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 

• 3 czerwca odbędzie się Marsz dla śycia i Rodziny. Osoby, które mogą wywiesić 
plakat, proszone są o zabrani ich z zakrystii. 

• Procesja BoŜego Ciała w tym roku będzie prowadziła ulicami: Warszawską – 
Matejki – Eichendorffa – Waryńskiego – Opawską. Dziś przed kościołem moŜna 
nabyć emblematy i symbole religijne na prymicje, czy teŜ BoŜe Ciało. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; dziś takŜe 
dodatkowa zbiórka na cele remontowe. Zapraszamy równieŜ do zobaczenia no-
wej zakrystii. 

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

 

W minionym tygodniu odszedł do Pana: 
� Józef Cywiński, lat 78, zam. na ul. Ocickiej 3a 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

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. 

Święcenia Kapłańskie 
Katedra OpolskaKatedra OpolskaKatedra OpolskaKatedra Opolska    

sobota, 26 maja godz. 10.oosobota, 26 maja godz. 10.oosobota, 26 maja godz. 10.oosobota, 26 maja godz. 10.oo 


