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Odpust Parafialny – Uroczystość NSPJ
Z Ewangelii św. Jana (J 19,31-37)
„PoniewaŜ był to dzień Przygotowania, śydzi prosili Piłata, aby ukrzyŜowanym
połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc Ŝołnierze i połamali golenie tak
pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyŜowani. Lecz gdy podeszli do
Jezusa i zobaczyli, Ŝe juŜ umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z Ŝołnierzy włócznią
przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział,
a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, Ŝe mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem,
aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą
patrzeć na Tego, którego przebodli”
W dzisiejszej uroczystości czcimy cuda miłości
zawartej w Sercu Chrystusa. Serce to ucieleśnia i
wyraŜa dobroć BoŜą względem ludzi. Liturgia
odwołuje się dlatego do Miłości wiecznej, która od
pierwszej chwili stworzenia nie przestała nigdy
towarzyszyć człowiekowi.
W pierwszym czytaniu (Oz 11, 1. 3–4. 8–9) Bóg
sam przez usta Ozeasza przypomina Izraelowi, jak
wiele uczynił dla niego od początków jego historii,
kierując jego krokami na pustyni, miłując go i
opiekując się nim, jak to czyni ojciec względem
syna: „Na swe ramiona je brał... pociągnąłem ich
ludzkimi wieŜami, a były to więzy miłości. Byłem
dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka
niemowlę — schyliłem się ku niemu i nakarmiłem
go” (tamŜe 3–4). A jednak Izrael nie zrozumiał tej
delikatnej i troskliwej miłości i opuścił swojego
Boga. Pan, uŜywając bardzo ludzkiego wyraŜenia,
Ŝali się na to. „Moje serce na to się wzdraga i rozpalają się moje wnętrzności” (tamŜe 8). Lecz On
nie jest jak człowiek, który pozwala opanować się
gniewowi, i chociaŜ zapowiada karę, łagodzi ją
dzięki „litości”.
Serce BoŜe! W Nowym Testamencie wyraŜenie
to nie jest przenośnią, lecz rzeczywistością, poniewaŜ serce Jezusa, Słowa wcielonego, jest prawdziwym sercem człowieka i prawdziwym sercem
Boga. W Chrystusie jest cała miłość wieczna i
nieskończona Ojca, Syna, Ducha Świętego; On jest

sakramentem, który objawia ją i udziela ludziom.
To jest „niezgłębione bogactwo Chrystusa”, o którym mówi drugie czytanie (Ef 3, 8–12. 14–19).
Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a
ludźmi; przynosi ludziom miłość Boga i według
pragnienia tej miłości zbawia ich, aby przyprowadzić ich do Boga, poniewaŜ w Nim „mamy śmiały
przystęp do Boga” (tamŜe 12).
Ewangelia dzisiejsza (J 19, 31–37) uzupełnia obraz miłości Boga ku stworzeniom, ukazując przebite Serce Chrystusa: „jeden z Ŝołnierzy włócznią
przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i
woda” (tamŜe 34). Nieskończona i straszliwa była
miłość Ojca, który pragnąc zbawić ludzi ofiarował
Syna; nieskończona i najczulsza miłość Syna, który
chcąc wynagrodzić obrazę, jaką stanowi grzech,
ofiarował się Ojcu na wynagrodzenie, którym zapłacił za zbawienie ludzi. Krew i woda, które wypłynęły z Serca Jezusa, świadczą o pełnym dokonaniu Jego ofiary i są bardzo wymownym symbolem sakramentów czerpiących swoją skuteczność w
Jego krwi. Przez nie ludzkość została odrodzona w
Chrystusie i znajduje w Nim „śmiały przystęp” do
Ojca.
Kult Serca Jezusowego przypomina dlatego
obowiązek wynagrodzenia: względem zniewaŜonego Ojca w Synu, względem Syna, którego ludzie
ukrzyŜowali i nie przestają obraŜać grzechem.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny
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Poniedziałek – 18 czerwca 2012
Mt 5,38-42
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Małgorzaty w 40. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Za †† męŜa Stefana Kusmę, ojca Gerarda, teścia, dwóch szwagrów, szwagrówkę i dusze w
700
czyśćcu cierpiące
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Cyryla Fludera w 78. rocznicę urodzin, †† rodziców z obu
stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† Józefa Wiktorowicza w 2. rocznicę śmierci oraz rodziców Marię i Jana Wiktorowicz
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 19 czerwca 2012
Mt 5,43-48
630
Za †† rodziców z obu stron, brata Alberta oraz za †† z pokrewieństwa
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Franz und Anna Nowak
800
900
Do BoŜej Opatrzności i Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jana i Marii z okazji 30. rocznicy ślubu
1800
Za † Władysława Kopytyńskiego w 1. rocznicę śmierci, † Ŝonę Franciszkę Kopytyńską
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 20 czerwca 2012 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Mt 6,1-6.16-18
630
Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Gizeli w dniu urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo oraz za † męŜa
700
Za † Henryka Dąbka, Ŝonę Urszulę, †† z pokrewieństwa
Msza Święta koncelebrowana przez księŜy święconych w 1991 r. W intencji księŜy o błogo1100
sławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej oraz w intencji księŜy z naszej parafii w kolejne
rocznice święceń kapłańskich oraz o nowe powołania
1800 1. Za †† Agnieszkę Lenart w 5. rocznicę śmierci, rodziców Jana i Annę
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Marię i Władysława, teściów Edwardę i Jana, szwagierkę Mieczysławę, brata Mariana oraz za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 21 czerwca 2012 – NMP Opolskiej
Mt 12,46-50
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Jadwigę i Józefa oraz Józefę i Maksymiliana, braci
Stanisława, Władysława, Józefa, bratową Teresę, szwagra Antoniego oraz za †† z dalszej rodziny
700
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w dniu urodzin Anny, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla niej i córki Beaty z rodziną
1200
Ślub: Dominika Domalewska – Marcin Trofimczuk
1630
Szkolna: Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę dla Moniki z okazji 15. urodzin
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w intencji
rodziny Koza
NaboŜeństwo czerwcowe
Piątek – 22 czerwca 2012
Mt 6,19-23
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Andrzeja i Gabrieli w 60. rocznicę urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w ich rodzinach
900 Za †† męŜa Wernera Kudelę w 7. rocznicę śmierci, dwóch braci, rodziców z obu stron i całe ††
pokrewieństwo
1800 1. Za †† siostrę Rozwitę Kosselek w 5. rocznicę śmierci, rodziców Roberta i Helenę Kosselek,
męŜa Henryka Dobiesa
2. Za † ojca i dziadka Maksymiliana Kłoska i †† jego rodziców
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy (zapraszamy szczególnie uczniów klas 1 gimnazjum – podsumowanie przygotowań do bierzmowania)
Sobota – 23 czerwca 2012
Mt 6,24-34
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie Matheja
700
Za † brata Bolesława w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Weronikę i Jana Szeremet, Jana i
Ilinę Gorzko
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30
17
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Henryka Błaszczyka i za †† z rodziny Błaszczyków
2. Za †† Reginę, Krystynę i Jerzego Reichel
XII Niedziela zwykła – 24 czerwca 2012 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny w 75. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † Bogusławę Kozicką w 12. rocznicę śmierci
1030
W intencji rocznych dzieci: Milena Zebrała, Paweł Bednarz
1200
Z okazji 50. rocznicy ślubu Anny i Rudolfa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
RóŜaniec za młode pokolenie
1700
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Do BoŜej Opatrzności, dziękczynna w intencji Joanny i Adama w 3. rocznicę ślubu o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: w intencji całej wspólnoty parafialnej
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej parafii uroczystość odpustową i gościmy ks. Romana
Dyjura, który obecnie jest proboszczem w Kępnicy. Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec
Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Seniora.
Próba chóru we wtorek o 1700.
We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez
wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga).
RównieŜ we wtorek, 19 czerwca w klasztorze Annuntiata o 1800 Msza Święta w rocznicę śmierci ks.
Stefana Pieczki.
W środę zapraszamy wszystkich Parafian na godz. 1100 na Mszę Świętą sprawowaną przez wszystkich
księŜy, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 21 lat temu. Jest zwyczajem, Ŝe poszczególne roczniki
księŜy spotykają się ze sobą w kolejne rocznice święceń. W tym roku taki tzw. zjazd kursowy organizowany jest w naszej parafii.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. O 1730 modlitwa RóŜańcowa.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. Na godzinę 1900 zapraszamy wszystkich uczniów klas 1 gimnazjum na podsumowanie pierwszego roku przygotowań do bierzmowania.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka męŜczyzn i młodzieńców. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt. W czasie pielgrzymki będzie okazja do przystąpienia do Bractwa św. Józefa.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka przed
kościołem na Wydział Teologiczny.
Za tydzień gościć będziemy ks. Adama Wróbla, kapucyna z Ukrainy. Po Mszach Świętych będzie
moŜliwość wsparcia parafii prowadzonej przez Ojców.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Ginter Dudek, lat 74, zam. na ul. Skłodowskiej 15
 Helena Cebula, lat 82, zam. na ul. Wyszyńskiego 24
 Władysław Wojszwiłło, lat 59, zam. na ul. Dworskiej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Wakacyjne plany: spotkania, rekolekcje pielgrzymki...
...nie zwlekaj. Planuj wakacje.
• Dla dzieci
- Oaza Dzieci BoŜych dla dzieci z SP; 19-27 lipca, Sidzina. Zgłoszenia w parafii.

• Dla młodzieŜy
- Misyjne Święto Młodych; 4-8 lipca Chludowo k. Poznania; www.wcm.werbisci.pl
- Święto MłodzieŜy; 16-21 lipca Góra św. Anny; www.swietomlodziezy.com
- Oaza Nowego śycia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 7-23 lipca w Brynicy oraz 18 lipca – 3
sierpnia w Ochotnicy.
- Oaza Nowej Drogi dla gimnazjalistów (juŜ po klasie VI); 7-23 sierpnia, Ochotnica Dolna. Zgłoszenia w parafii.

• Dla rodzin i dorosłych
- Pielgrzymka nauczycieli, 1-2 lipca, Jasna Góra
- Sesje dla małŜeństw KANA (Wspólnota Nowa Droga), 9-15 lipca oraz 20-26 sierpnia. Informacje w
parafii.
- Oaza Rodzin (Rekolekcje ewangelizacyjne); 18-25 lipca, Janice k. Jeleniej Góry. Zgłoszenia p. Jankowscy, 774363835.
- Pielgrzymka śladami Apostołów do Turcji; 29 września-13 października; informacje w parafii

• Dla wszystkich
- Rekolekcje „Jezus śyje”; w ramach wspólnot Odnowy w Duchu Świętym; G. św. Anny, 1 turnus:
30.06-7.07; 2 turnus: 7-14.07; 3 turnus: 21-28.07; www.jezuszyje.odnowa.org
- Strefa Chwały, spotkania muzyków chrześcijan, 6-10 lipca; Jamna; strefachwalyfestiwal.pl
- Kongres Nowej Ewangelizacji (w ramach Przystanku Jezus) 28 lipca – 5 sierpnia;
www.przystanekjezus.pl
- Rekolekcje wakacyjne w ramach Ruchu Rodzin Nazaretańskich (dla całych rodzin, dorosłych, osób
indywidualnych); 16-21 lipca; Małe Ciche k. Zakopanego; zgłoszenia. p. Broll 667405050
- Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 30 lipca – 4 sierpnia

Pielgrzymka męŜczyzn i młodzieńców
Góra św. Anny
24 czerwca 2012

Na zawsze młodzi...

dołącz do Bractwa
świętego Józefa
Patrona na nasze czasy
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

Niedziela po 2030
dziś YOUcat Sound
NZM@poczta.fm

–

www.nspjraciborz.pl
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. uzaleŜnień – 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.

