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V Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Jana (13,31-35) 
 
„Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy 
został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. JeŜeli 
Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. 
Będziecie Mnie szukać, ale - jak to śydom powiedziałem, tak i teraz wam 
mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie moŜecie. Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; Ŝebyście i wy 
tak się miłowali wzajemnie” 
 

Kryzys chrześcijaństwa w świecie ma swe źró-
dło w braku autentycznej miłości wzajemnej. 
Wspólnoty chrześcijańskie, rodziny, parafie, zgro-
madzenia zakonne, plebanie nie promieniują ewan-
geliczną miłością. Obserwator zewnętrzny nie 
rozpoznaje w nich uczniów Chrystusa. Dostrzega to 
wszystko, czym Ŝyje świat, ale nie dostrzega tego, 
czym Ŝył Chrystus.  

Jeśli jako chrześcijanie chcemy na nowo zadzi-
wić świat i pociągnąć go ku Bogu, jest tylko jedno 
rozwiązanie — trzeba udoskonalić miłość wzajemną. 
Zbyt wiele się dziś mówi o akcjach, o działaniach, o 
doskonaleniu metod apostolstwa, a zapomina o tym, 
Ŝe trzeba zapalić między nami ogień prawdziwej 
braterskiej miłości. Trzeba stworzyć wspólnoty, 
które będą miały odwagę Ŝyć ewangelicznym pra-
wem miłości wzajemnej, a przez to objawią innym, 
co to znaczy być uczniem Jezusa. 

Chrystus nie powiedział, Ŝe Jego uczniów roz-
poznawać będą po miłości nieprzyjaciół, lecz po 
miłości wzajemnej. Miłość nieprzyjaciół jest dla 
zewnętrznego obserwatora godna podziwu, ale ona 
nie pociąga, jest trudna. Pociąga natomiast miłość 
wzajemna. KaŜdy bowiem człowiek chce być ko-
chany, szuka tych, którzy umieją kochać, chce Ŝyć 
blisko nich. Nie co innego, lecz miłość wzajemna 
jest główną twórczą energią chrześcijańskiego 
apostolstwa. Bez niej nawet ci, którzy początkowo 
sympatyzują z katolicyzmem — rozczarowują się i 
odchodzą. Ona teŜ decyduje o szczęściu ludzi wie-

rzących. Kto spotkał wspólnotę dwu lub kilku ludzi 
Ŝyjących miłością wzajemną, nie odejdzie od 
chrześcijaństwa, nie porzuci wiary, poznał bowiem 
wartość, której w świecie nie spotka. 

Podstawową troską kaŜdego chrześcijanina 
winno być ustawiczne doskonalenie miłości wza-
jemnej. To jest pierwszorzędne zadanie sakramen-
talnego małŜeństwa. W tym celu bowiem dwoje 
chrześcijan łączy się na śmierć i Ŝycie, by ukazać 
światu wartość ewangelicznej miłości. To jest co-
dzienny chleb chrześcijańskiej rodziny, która wy-
chowuje dzieci w duchu Ewangelii. Rodzina pro-
mieniująca wzajemną miłością staje się znakiem, po 
którym inni poznają, co to znaczy być uczniem Jezu-
sa. Jeśli zaś w domu rodzinnym trudno stworzyć 
wspólnotę opartą o miłość wzajemną, naleŜy szukać 
w otoczeniu ludzi o bogatych sercach i w oparciu o 
więzy ewangelicznej przyjaźni razem z nimi usiło-
wać tworzyć wspólnotę, której pragnie Chrystus.  

Warto z uwagą przeczytać rozdziały Ewangelii 
św. Jana mówiące o Wieczerniku /13-17/ i zasta-
nowić się dokładniej nad wszystkimi wypowie-
dziami Jezusa, które dotyczą tajemnicy miłości 
wzajemnej. Jest to podstawowy tekst pozwalający 
wejść w ową tajemniczą rzeczywistość, po której 
ludzie poznają, Ŝeśmy uczniami Chrystusa. Spró-
bujmy zrobić ten pierwszy krok w stronę pogłębie-
nia miłości wzajemnej. Przeczytajmy uwaŜnie tekst 
Ewangelii świętej. 

Ks. Edward Staniek
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Poniedziałek – 29 kwietnia 2013 – św. Katarzyny ze Sieny, dz. i doktora K-ła  Mt 11,25-30 
   630   Za †† bratową Gertrudę, brata Gerharda, rodziców Agnieszkę i Mikołaja 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za odebrane łaski w intencji Urszuli i Wojciecha w 41. rocznicę ślubu, z prośbą o dal-
sze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię w 4. rocznicę śmierci oraz o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie dla całej rodziny 

   2. Z okazji urodzin Katarzyny, Wiktora i Martina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

Wtorek – 30 kwietnia 2013        J 14,27-31 
   630   O zdrowie w intencji syna, córki i wnuków 
   800   W języku niemieckim: Do Miłosierdzia BoŜego za † Annę Nowak (w 30. dzień) 
      900    Do BoŜej Opatrzności w 25. rocznicę ślubu Władysławy i Marcina z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1800 1. W intencji Ewy z okazji urodzin 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † ojca Mariana , †† teściów Władysławę i Bronisława 

oraz szwagra Stanisława i †† z rodziny, za † Ŝonę Lucję Świniarską w 9. rocznicę śmierci, za 
† Zbigniewa Korpaczewskiego (w 30. dzień), za † Krzysztofa Durlaka  (w 30. dzień) i za †† 
rodziców, teściów i zięcia, za † Henryka Rogowskiego (w 30. dzień), za †† z rodziny Brejdak , 
Trompeta i Skiba, za †† rodziców Emę i Franciszka Szyndler 

Środa – 1 maja 2013 – św. Józefa, rzemieślnika     Mt 13,54-58 
   630   Za †† rodziców Edeltraudę i Teodora Kołodziej, siostrę Renatę i szwagra Andrzeja 
   700   Za †† rodziców Atanazego i Johannę Bugla, syna Fridolina 
 1200   Ślub: Anna Plewik – Tomasz Szmig 
 1300   Ślub: Joanna Frączek – Dawid Jaszczyszyn 
 1800   Za † męŜa, ojca i dziadka Józefa Romana Bachryj w 17. r. śmierci        NaboŜeństwo Majowe 
I Czwartek miesiąca – 2 maja 2013 – św. Atanazego, bpa i doktora K-ła  J 15,9-11 
   630   W 75. urodziny Zygmunta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo dla całej rodziny oraz za † Ŝonę Jadwigę 
   700   Za †† rodziców Józefa i Stanisławę Ganczarskich, męŜa Józefa Kolowca, brata Władysława 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Kariny Woitena z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze i o zdrowie w rodzinie       NaboŜeństwo Majowe 
I Piątek miesiąca – 3 maja 2013 – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  J 19,25-27 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji syna Pawła z okazji urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe 
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   900   W intencji Ojczyzny 
 1030   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Królowej Polski, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla rodziny Jakosz 
 1200   Do BoŜej Opatrzności z okazji 30. rocznicy ślubu Jadwigi i Alfreda Pieprzowskich z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1730   NaboŜeństwo Majowe 
 1800   W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
I Sobota miesiąca – 4 maja 2013 – św. Floriana, męczennika   J 15,18-21 
   630   Za †† rodziców Józefę i Szymona, Józefę, dziadków, dwóch braci Jana i Eugeniusza, córkę 

Czesławę, wszystkich †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
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 1730   NaboŜeństwo Majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Amalię i Stefana Sobocińskich, teścia Józefa Koczy 
   2. Za † ojca Alojzego Bugla, †† rodziców Zofię i Władysława Bańdura, dziadków i pokrewień-

stwo z obu stron 
VI Niedziela wielkanocna – 5 maja 2013  Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29 
   700   Za †† rodziców Antoniego i Katarzynę Zaremba i teścia Aleksandra Zieniewicza 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji pracowników, emerytowanych pracowników i zmarłych pracowników RaFaKo 
 1030   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z okazji urodzin Bartosza i Damiana, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Lena Wiktoria Polak-Lukaszek, 

Adam Kacper Nieckarz, Kamila Izabela Bortel, Iga Krystyna Cichoń, Mateusz Jaszczyk 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo Majowe 
 1800   Za † męŜa Piotra Porydzaj w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za 

† męŜa Wilhelma Głombik w rocznicę urodzin 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji wszystkich, którzy w miesiącu maju przygotowują się do przy-
jęcia sakramentów: bierzmowania, Eucharystii, małŜeństwa i kapłaństwa 
 

• Dzisiaj o godzinie 1600 naboŜeństwo dla rodziców i dzieci przygotowujących się do spowiedzi i 
Komunii Świętej z poświęceniem świec. Zapraszamy takŜe na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową 
za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• We wtorek po wieczornej Mszy Świętej ok. 1840 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 

III gimnazjum oraz ich rodziców . Przypominamy, Ŝe sakrament bierzmowania w naszej parafii 
udzielany będzie w środę, 8 maja o godz. 1800. 

• Od środy rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy przez cały miesiąc na naboŜeństwa majowe: w 
tygodniu po Mszy wieczornej, w soboty i niedziele o 1730. 

• W czwartek, 2 maja o godz. 1700 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą 

rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. 
• W piątek, 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte jak w kaŜdą niedzielę. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Przypominamy o spotkaniach w Jemielnicy, 30 kwietnia dla młodzieŜy oraz 1 maja w ramach Diece-

zjalnego Święta Rodziny. 
• Pragniemy takŜe poinformować, Ŝe Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 18-24 

sierpnia. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 

Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za 

ofiary w ramach dodatkowej zbiórki przed kościołem w miniona niedzielę. Zebrano kwotę 5570 zł. 
Bóg zapłać. 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Jarosław Lazarowicz, lat 44, zam. na ul. Słowackiego 50 
� Bronisław Moś, lat 71, zam. na ul. Słowackiego 38 
� Joachim Restel, lat 58, zam. na ul. Łąkowej 3d 
� Paweł Negacz, l. 73, zam. na ul. Chełmońskiego 25 
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3 maja - Królowej Polski 
Tytuł Matki BoŜej jako Królowej narodu pol-

skiego sięga drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz 
z Sambora nazywa Maryję Kró-
lową Polski i Polaków. Teolo-
giczne uzasadnienie tytułu "Kró-
lowej" pojawi się w XVII wieku 
po zwycięstwie odniesionym nad 
Szwedami i cudownej obronie 
Jasnej Góry, które przypisywano 
wstawiennictwu Maryi. Wyrazi-
cielem tego przekonania Pola-
ków stał się król Jan Kazimierz, 
który 1 kwietnia 1656 roku w 
katedrze lwowskiej przed cu-
downym obrazem Matki BoŜej 
Łaskawej obrał Maryję za Kró-
lową swoich państw, a Królestwo 
Polskie polecił jej szczególnej 
obronie. W czasie podniesienia 
król zszedł z tronu, złoŜył berło i 
koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. 
Zaczynając od słów: "Wielka Boga-Człowieka 
Matko, Najświętsza Dziewico" ogłosił Matkę BoŜą 
szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przy-
rzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u 
Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie 
Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się 
losem ciemięŜonych pańszczyzną chłopów i za-
prowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po 
Mszy świętej, w czasie której król przyjął równieŜ 
Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy 
wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpie-
wano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a 
przedstawiciel papieŜa odśpiewał trzykroć, entuzja-
stycznie powtórzone przez wszystkich obecnych 
nowe wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl 
się za nami". 

Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się 
przed obrazem Matki BoŜej Łaskawej we Lwowie, 
to jednak szybko przyjęło się przekonanie, Ŝe naj-
lepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz 
Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieski-
mi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała 
przekonanie o królewskości Maryi. Warto dodać, 

Ŝe Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał 
swoje państwo w szczególną opiekę BoŜej Matki. 

W roku 1512 gubernator hiszpań-
ski ogłosił Matkę BoŜą szczegól-
ną Patronką Florydy. W roku 
1638 król francuski, Ludwik XIII, 
osobiście i uroczyście ogłosił 
Matkę BoŜą Niepokalanie Poczętą 
Patronką Francji. 

Niestety śluby króla Jana Ka-
zimierza nie zostały od razu speł-
nione. Dopiero po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 
1918 r. Episkopat Polski zwrócił 
się do Stolicy Apostolskiej o 
wprowadzenie święta dla Polski 
pod wezwaniem "Królowej Pol-
ski". PapieŜ Benedykt XV chętnie 
do tej prośby się przychylił 
(1920). Biskupi umyślnie zapro-

ponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby podkre-
ślić łączność nierozerwalną tego święta z sejmem 
czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 
roku pierwszą konstytucją polską. 

Dnia 31 października 1943 roku papieŜ papieŜ 
Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny ludz-
kiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcił równo-
cześnie wielki papieŜ, aby tegoŜ aktu oddania się 
dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Epi-
skopat Polski uchwalił, Ŝe dnia 7 lipca 1946 roku 
aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie 
rodziny polskie; dnia 15 sierpnia - wszystkie diece-
zje, a dnia 8 września tegoŜ roku cały naród polski. 
Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z 
całej Polski. W 
imieniu całego 
narodu i Episko-
patu Polski akt 
ślubów odczytał 
uroczyście kardy-
nał August Hlond. 
 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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś o bierzmowaniu 

DMRaciborz@gmail.com 
 


