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Niedziela Trójcy Świętej 
Ewangelia według św. Mateusza (28,16-20) 
 
„ Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali 
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliŜył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana 
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ do skończenia świata.” 
 

Stajemy dzisiaj na Górze Oliw-
nej stając się świadkami niezwykłe-
go poŜegnania Jezusa z uczniami. 
Chrystus Ŝegnając się daje jednocze-
śnie obietnicę stałej obecności z 
uczniami. Ta obecność przejawia się 
w konkretnych znakach: w wyrzuca-
niu złych duchów, w mówieniu ob-
cymi językami, uzdrawianiu chorych 
(por. Mk 16,17-18). 

śycie jednak pokazuje, o czym 
wspomina sam Mateuszu, Ŝe wielu 
wątpiło i wątpi w tę obecność. Stąd 
nakaz Jezusa, aby nauczać inne ludy 
i narody. Wiara w tym momencie 
jest bardzo waŜna, jeŜeli się wierzy, 
wszystko moŜna uczynić (Mk 9,23).  

Nakaz głoszenia dotyczy kaŜdego, który przy-
jął chrzest, przez co stał się uczniem Jezusa. Ale i 
pośród uczniów wielu wątpiło i wątpi w moc Jezu-
sa, dlatego trzeba nam nieustannie wołać – Jezu 
przymnóŜ nam wiary. 

Jak zatem mam świadczyć? I o czym tak wła-
ściwie mam świadczyć? Trzeba nam głosić głośno 
o wielkiej miłości Boga Ojca do człowieka. Jest to 
Miło ść uosobiona w Jezusie Chrystusie w mocy 
Ducha Świętego. Tak jak Jezus otwierając się na 
działanie Ducha Świętego, wypełniał wolę Ojca tak 
i kaŜdy z nas jest wezwany, by swoim Ŝyciem 
świadczyć o Miłości.  

Sam Jezus w Wieczerniku 
przypomniał uczniom, w jaki 
sposób mają głosić Ewangelię: 
„Kto nie miłuje Mnie, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, 
którą słyszycie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał, Ojca. To 
wam powiedziałem, przebywając 
wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszyst-
kiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedzia-
łem: (J 14,24-26). Trzeba nam 
zatem przyjąć postawę Maryi, 
która „zachowywała wszystkie te 
sprawy i rozwaŜała w swoim 

sercu” (Łk 2,19) 
Wczytując się zatem w dzisiejszą Ewangelię, 

warto się zapytać samego siebie na ile w swoim 
Ŝyciu realizuję nakaz dany przez Jezusa, na ile w 
swoim Ŝyciu świadczę o Miłości Boga do człowie-
ka? Na ile swoim Ŝyciem wypełniam przykazanie 
Miło ści, które zostawił nam Jezus? Na ile w swoim 
Ŝyciu otwieram się na działanie Ducha Świętego, 
który jest OŜywicielem, mocą BoŜą? Trzeba nam 
wołać:  

Panie, przymnóŜ mi wiary, wlej w moje serce 
Twoją miłość. Duchu Święty stwarzaj mnie na 
nowo, otwieraj mnie na Ojca i na jego wole wzglę-
dem Mnie. Amen. 
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Poniedziałek – 4 czerwca 2012        Mk 12,1-12 
   630     Za † męŜa i ojca Rudolfa Drobnego oraz †† rodziców z obu stron 
   700   Za Annę Siwek o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za †† z rodziny i dusze opuszczone 
 1800 1.  Za †† Antoniego Ściborskiego w 6. rocznicę śmierci, ojca Kazimierza, brata Mariana oraz 

bratową Marię Ściborską 
   2. Za † męŜa Stanisława Kudzię w I rocznicę śmierci 
   3.  W intencji sąsiadów ks. Neorezbitera z osiedla na ul. Szczęśliwej NaboŜeństwo czerwcowe 
Wtorek – 5 czerwca 2012 – św. Bonifacego, biskupa i męczennika   Mk 12,13-17 
   630     Za †† rodziców Jadwigę i Ottona, brata Gerharda, za †† z rodziny Schattke i Brachaczek, po-

krewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Za † męŜa Jerzego Gąsiora w 20. rocznicę śmierci oraz całe †† pokre-

wieństwo 
       900       Za †† rodziców Janinę i Stanisława Magiera 
 1800     Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Genowefę i Filipa, siostrę Pelagię, braci Jana i Zdzi-

sława, dziadków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące     NaboŜeństwo czerwcowe 
Środa – 6 czerwca 2012         Mk 12,18-27 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Mieczysława, brata Mieczysława oraz pomordowanych z 

rodziny Ciesielskich 
   700   Dziękczynna w intencji Krzysztofa z okazji 30. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo dla 

całej rodziny 
 1800 1. Za †† rodziców Alfonsa i Elfrydę 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo z okazji 85. rocznicy urodzin Wandy  NaboŜeństwo czerwcowe 
I Czwartek miesiąca – 7 czerwca 2012 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Wj 24,3-8; Hbr 9,1-15; Mk 14,12-16.22-26 
   700     Za †† rodziców Józefa i Anielę Durlak, † brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny 
   900      W intencji Parafian  - po Mszy procesja do czterech ołtarzy 
 ok. 1130 (bezpośrednio po zakończeniu procesji: Dziękczynna w intencji Stanisławy z okazji 60. roczni-

cy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie i o potrzebne łaski dla mę-
Ŝa 

 1800      O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-
cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza   
          NaboŜeństwo czerwcowe 

 1930   W Opolu Koncert z modlitwą uwielbienia 
Piątek – 8 czerwca 2012 – św. Jadwigi królowej     Mk 12,35-37 
   630     Za † Adama Frączka (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 3A) 
   900     Za † matkę Helenę Pendzialek, †† rodziców z obu stron 
 1800 1. Za † matkę Marię Lechowską 
   2. Do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe w rodzinie Kierdal 
   3. W intencji Aleksandra Konieczniaka  z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo 
               Procesja Eucharystyczna  
Sobota – 9 czerwca 2012        Mk 12,38-44 
   630   Za †† Henryka Frenzla, siostry, braci, rodziców z obu stron 
   700   Do Miłosiedzia BoŜego za †† rodziców Otylię i Oskara Slanina i wszystkich †† z rodziny 

Slanina i Gocman 
     1300    Ślub: Joanna Piórko – Piotr Szwec 
 1730   Procesja Eucharystyczna 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa i ojca Tadeusza Rudakiewicza w 4. 

rocznicę śmierci, brata Edwarda, zięcia Leszka, rodziców, teściów, dziadków z obu stron 
   2. Za † Jana Ujca (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 20) 
X Niedziela zwykła – 10 czerwca 2012   Rdz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35 
   700    W intencji Barbary w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
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   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za † męŜa Zdzisława w dniu urodzin 
 1030    za † syna Mirosława Miłka w 2. rocznicę śmierci 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Czesławy i Zbigniewa w 55. rocznicę ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Procesja Eucharystyczna 
 1800    Za †† mamę Karolinę Kępka, ojca Pawła, siostrę Genowefę, Janinę, brata Stanisława, Henryka, 

Mariana, Edwarda i †† z rodziny Kępka 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Marszu dla śycia i Rodziny 
 

• Dzisiaj o godz. 1500 wyruszy „Marsz dla śycia i Rodziny”. Marsz pod hasłem „Rodzina receptą na 
kryzys” odbywa się w łączności Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym w Mediolanie. zachęcamy do 
licznego udziału całymi rodzinami. Rozpoczęcie Koronką o 1500 przy kolumnie Maryjnej na Rynku. 
Zakończenie przy kościele Matki BoŜej, konferencją ks. proboszcza z Brzezia i koncertem uwielbienia 
w wykonaniu zespołu Przecinek, Bartka Jaskota i chóru. 

 

• Osoby, które nie mogą pójść na Marsz zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode 
pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo ku czci Trójcy Świętej. Przez cały miesiąc naboŜeń-
stwa czerwcowe po wieczornych Mszach. Po BoŜym Ciele w czasie dawnej oktawy procesje Euchary-
styczne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• 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. 
• W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli BoŜe Ciało. Po Mszy o 900 

wyruszymy w procesji do czterech ołtarzy przy ul. Warszawskiej, Waryńskiego, Opawskiej. Zachęca-
my do licznego udziału i prosimy o udekorowanie trasy procesji. Kolejna Msza Święta będzie bezpo-
średnio po procesji, czyli około godz. 1130. 

• Do udziału i sypania kwiatów zapraszamy takŜe dzieci z „0”, z klas I i II. MoŜna przyjść takŜe z młod-
szymi dziećmi. Próba dla tych dzieci we wtorek o 1700. Dzieci Komunijne zapraszamy w strojach. 

• W uroczystość BoŜego Ciała w Opolu koncert uwielbienia z modlitwą za młode pokolenie. Osoby 
chętne na wyjazd prosimy o kontakt. 

• MłodzieŜ zapraszamy w piątek na godz. 2000 na spotkanie grupy brewiarzowej. W środę wieczorem 
zapraszamy młodzieŜ do pomocy w przygotowaniu czwartego ołtarza na BoŜe Ciało. 

• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 1600. 
• W sobotę i niedzielę poprowadzi w naszej parafii rekolekcje dla małŜonków O. Ksawery Knotz. Są 

jeszcze wolne miejsca. 



4 Źródło - gazetka 
• W zakładzie fotograficznym p. Kamińskiego przy ul. Opawskiej moŜna odbierać zdjęcia z Komunii 

Świętej. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

BoŜego Ciała na bieŜące potrzeby parafii. Dziś przed kościołem zbiórka na budowę świątyni Opatrz-
ności. 

• Po Mszy Świętej ks. Neoprezbiter udzieli błogosławieństwa prymicyjnego. Dziękujemy za modlitwę 
w intencji nowo wyświęconych kapłanów, za pomoc w organizacji prymicji oraz uczestnictwo we 
Mszy Świętej. 

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

� Janusz Lachowicz, lat 69, zam. na ul. Słowackiego 54 
� Władysław Ligęza, lat 64, zam. na ul. Pomnikowej 58 
� Regina Jóźwiak, lat 65, zam. na ul. Katowickiej 9 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w Mediolanie 
 
Fragment listu Benedykta XVI do Przewodniczącego papieskiej Rady ds. Rodziny:  
„...NajbliŜsze Światowe Spotkanie Rodzin stanowi dobrą okazję do tego, by na no-

wo przemyśleć pracę i świętowanie w perspektywie rodziny zjednoczonej i otwartej na Ŝycie, dobrze 
uczestniczącej w  Ŝyciu społeczeństwa i Kościoła, dbającej o jakość relacji, a nie tylko o dobrobyt samej 
rodziny. JednakŜe, aby to wydarzenie rzeczywiście przyniosło owoce, nie moŜe być faktem odosobnio-
nym, lecz winno być włączone w odpowiedni program przygotowań o charakterze kościelnym i kultural-
nym. Mam zatem nadzieję, Ŝe juŜ w r. 2011, w 30. rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej Familiaris 
consortio, będącej magna charta duszpasterstwa rodzin, zostanie zapoczątkowany wartościowy program, 
obejmujący inicjatywy na poziomie parafialnym, diecezjalnym i krajowym, mające na celu uwydatnienie 
najprawdziwszych i najbardziej pozytywnych aspektów pracy i świętowania, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich wpływu na konkretne Ŝycie rodzin. Niech więc rodziny chrześcijańskie i wspólnoty kościelne 
całego świata czują się zaproszone i zaangaŜowane, i niech pilnie podejmą drogę przygotowań do Milano 
2012 (mediolańskiego spotkania w 2012 r.). VII Światowe Spotkanie, podobnie jak poprzednie, będzie 
trwało pięć dni, a jego kulminacyjnymi wydarzeniami będą Święto świadectw w sobotni wieczór oraz 
uroczysta Msza Św. w niedzielę rano. Te dwa wydarzenia, których celebracji będę przewodniczył, połączą 
nas wszystkich niczym rodzinę rodzin. Przebieg całego spotkania będzie przygotowany w taki sposób, by 
harmonijnie połączyć róŜne wymiary: modlitwę wspólnotową, refleksję teologiczną i duszpasterską, bra-
terskie spotkania i wymianę doświadczeń między rodzinami goszczącymi na spotkaniu, a rodzinami miej-
scowymi, a takŜe relacje dla środków społecznego przekazu...”    sierpień 2010 

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. 


