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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
Z Ewangelii według św. Łukasz (24,46-53)  

 
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z obawy przed śydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. 
 

Chyba kaŜdy z nas jako dziecko, czy jako juŜ do-
rosły, przeŜył chwile, kiedy odczuwał lęk. Myślę, 
Ŝe taką chwilą największego lęku w dzieciństwie 
była burza. Wielu z pewnością wtedy chowało się 
gdzie mogło. Wystarczyło jednak, Ŝe obok była 
mama lub tata, i wtedy lęk ustawał. W podobnej 
sytuacji znajdowali się uczniowie, którzy po śmier-
ci Jezusa odczuwali wielki lęk, który ustał, gdy 
pośród nich pojawił się sam Jezus. 

Dzisiejsza Uroczystość przypomina nam nie-
zwykłą prawdę, Ŝe nie jesteśmy sami, Ŝe jest ktoś, 
kto jest z nami zawsze (por. Mt 28,20). Jezus przy-
chodzi do uczniów w chwili, gdy byli przeraŜeni, 
gdy ich serca ogarnęła noc, pustka, bezsilność. Do 
tej właśnie pustki i bezsilności przychodzi sam 
Jezus przynosząc swój pokój, który ma wypełnić 
ich Ŝycie, ich serca. Ten wielki dar pokoju staje się 
zatem fundamentem ich Ŝycia, skałą schronienia, na 
której zaczynają budować nowe Ŝycie. 
Św. Paweł zauwaŜa, Ŝe wśród owoców Ducha 

Świętego jest takŜe i pokój (zob. Ga 5,22). Ów 
pokój, jest jednym z tych przejawów BoŜej obecno-
ści w nas. 

Sam dar odpuszczania grzechów, który jest wy-
nikiem przyjęcia Ducha Świętego jest niejako prze-
jawem właśnie tego pokoju. Odpuszczać komuś 
grzechy, winy to nic innego jak wprowadzać pokój 
w relacji człowieka z Bogiem, człowieka z czło-
wiekiem. 

Przyjęcie zatem Ducha Świętego jest najlepszym 
gwarantem budowania królestwa BoŜego tutaj na 
ziemi. On staje się tym, który dodaje wiele odwagi. 
Wystarczy popatrzeć na Apostołów, którzy po 
śmierci Jezusa zamknęli się w wieczerniku, a po 
Zesłaniu Ducha Świętego dzielnie głosili Jezusa 
wśród śydów oraz w całym świecie. Wystarczy 
popatrzeć na postać św. Piotra, który zaparł się 
Jezusa, a po przyjęciu Obietnicy Ojca tj. Ducha 
Świętego, staje na czele Apostołów i przemawia do 
śydów nawracając juŜ pierwszego dnia kilka tysię-
cy osób (zob. Dz 2,14-41). 

Wielu z nas dzisiaj jak Apostołowie siedzi za-
mkniętych w swoich wieczernikach z „obawy przed 
śydami”, i nie bardzo wie jak sobie z tym poradzić. 
Boimy się często przyznać do Jezusa do tego, Ŝe 
jesteśmy świadkami. Nie zawsze wiemy jak to 
robić, jak rozbudzać sobie to nowe Ŝycie wynikają-
ce z przyjęcia Jezusa do swojego wieczernika – 
serca. 

Trzeba nam zatem wołać o Tego, o którym Jezus 
mówi, Ŝe ma nas wszystkiego nauczyć i przypo-
mnieć nam naukę Jezusa (por. J 14,26):  

 
Przyjdź Duchu Święty i wlej w moje serce wiele 

odwagi, abym jak Apostołowie umiał głosić Chry-
stusa, abym umiał być Jego świadkiem w moim 
środowisku. Amen. 
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Poniedziałek – 20 maja 2013 – NMP Matki Kościoła    J 2,1-11 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Marty, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   700   Za †† Juliannę i Wilhelma Siara oraz synów Karola, Franciszka i Antoniego  
 1800 1. Dziękczynna, w intencji rodziny, rodzeństwa, sąsiadów i wszystkich dobrodziejów ks. Neopre-

zbitera  
   2. Za †† rodziców z obu stron, męŜa Edwarda i †† z pokrewieństwa  
   3. Za † męŜa Klausa Sowika, †† teściów Martę i Józefa 
   4. Za †† Genowefę Kulig, jej męŜów Michała i Karola, syna Macieja, brata Jana, †† z rodziny 

Gogulskich i dusze w czyśćcu cierpiące    NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 21 maja 2013 – św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika  Mk 9,30-37 
   630   Za † Otylię i Henryka Dwornik, † dziecko Nelsona i wszystkich †† z rodziny 
   800   W języku niemieckim: Zur Gottes Barmherzigkeit für verstorbene Eltern und Geschwister der 

Familie Lodzik 
      900    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji Gizeli z okazji urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-
sławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1800 1. Za † Jana Króla w 19. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ernesta Beracza w I. rocznicę śmierci       NaboŜeństwo majowe 
Środa – 22 maja 2013         Mk 9,38-40 
   630 1. Za † Ŝonę Ritę KrziŜok, †† rodziców KrziŜok i Jakubiec, †† rodzeństwo 
   2. W intencji Katarzyny o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP w intencji wnuka Szymona z okazji 4. r. 

urodzin oraz jego rodziców, z prośbą o BoŜą opiekę, potrzebne łaski i zdrowie na dalsze lata 
 1800 1. Za † mamę Łucję Bober w I. rocznicę śmierci, †† męŜa Zbigniewa Bobera, Wawrzyńca Siwca, 

Irenę i Józefa Cymbaluk, †† z pokrewieństwa Wiatr, Reguła, Siwiec, Bober, Koźlik, Habura i 
dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Henryka Radeckiego oraz za †† jego rodziców 
NaboŜeństwo majowe 

Czwartek – 23 maja 2013 Święto Jezusa Chrystusa NajwyŜszego i Wiecznego Kapłana     J 1741-26 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Pauliny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   700   Za †† rodziców Annę i Józefa Trompeta, siostrę Łucję, brata Jerzego i Ŝonę oraz pokrewieństwo 
 1630   NaboŜeństwo majowe dla dzieci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za † Małgorzatę Chmiel w 6. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny 
   2. Za †† męŜa Eugeniusza Janczyszyna w 27. rocznicę śmierci, syna Czesława i rodziców z obu stron 
   3. Za † Józefa Czekajło (od pracowników Starostwa)  NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 24 maja 2013 – NMP WspomoŜycielki Wiernych    Mk 10,1-12 
   630   Za † brata Stanisława 
   900   Za †† rodziców Stefanię, Mariana, dziadków Barbarę i Andrzeja, Marię i Maksymiliana, wujka 

Romana i †† z rodziny 
 1800 1. W intencji Jolanty i Marka w 5. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosła-

wieństwo i zdrowie dla Antoniego z okazji 65. rocznicy urodzin           NaboŜeństwo majowe 
 od 1900  Noc Kościołów (wykład o historii naszego kościoła, koncert z modlitwą uwielbienia, w kapli-

cy pod kościołem, cykl filmów Net for God; zakończenie o 2300) 
Sobota – 25 maja 2013         Mk 10,13-16 
   630   Za † matkę Marię Lechowską 
   700 1. Za †† matkę Jadwigę Dobias, Ŝonę Irenę Wycisk, teściów, szwagierkę Gizelę i dusze w czyść-

cu cierpiące 
   2. W intencji Franciszka w 60. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
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 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w 60. rocznicę urodzin Józefa Stolarskiego z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
Niedziela – 26 maja 2013 – Najświętszej Trójcy  Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15 
   700    Za † mamę Marię 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900 1. Za † ojca Bolesława Rudzkiego w 9. rocznicę śmierci 
   2. W intencji ks. Piotra Heroka w I. rocznicę święceń kapłańskich, z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze 
 1030    Rocznica I. Komunii Świętej oraz w intencji rocznych dzieci: Adam Franciszek Walko-

wiak, Adam Piotr Kosztyła 
 1200   Za † mamę Emilię Kurchan 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800    W intencji Matek naszej parafii 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji neoprezbiterów naszej diecezji 
 

• Wczoraj w katedrze Opolskiej 11 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, wśród nich naszego para-
fianina ks. Tomasza Wieliczko. Zapraszamy do uczestnictwa w popołudniowym naboŜeństwie majo-
wym o 1700 pod przewodnictwem ks. Neoprezbitera. Za tydzień zostanie udzielone błogosławieństwo 
prymicyjne wszystkim Parafianom. Na jutro na godz. 1700 w imieniu ks. prymicjanta zapraszamy na spo-
tkanie Radę Parafialną, Grupy Modlitewne, Caritas; we wtorek spotkanie dla LSO, Marianek. 

• Dzisiaj o godz. 1530 RóŜaniec Fatimski. 
• Dziś kończy się okres Wielkanocny, jutro święto NMP Matki Ko ścioła. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodzić będziemy po raz pierwszy święto 

Jezusa Chrystusa, NajwyŜszego i Wiecznego Kapłana. 
• W czwartek o 1630 naboŜeństwo majowe dla dzieci. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 RóŜa-

niec Rodziny Radia Maryja.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W piątek, 24 maja w wielu miastach, takŜe w Raciborzu odbędzie się akcja „Noc Kościołów”. W 

wybranych kościołach oraz na Zamku odbędzie się wieczorem, do godz. 2400 cykl spotkań, wy-
kładów, naboŜeństw i koncertów. Uczestnicząc w kilku spotkaniach moŜna zdobyć pamiątkowy cer-
tyfikat. Zapraszamy do uczestnictwa; szczegóły na plakatach i ulotkach. 

• Nie będzie osobnego spotkania dla młodzieŜy w piątek – zapraszamy do uczestnictwa w Nocy Kościołów. 
• W tym tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas I i II gimnazjum . 

Plan spotkań wywieszony jest w przedsionku kościoła. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci, a takŜe rocznica pierw-

szej Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci przed 
rocznicą w sobotę o 1700. Prosimy rodziców o przy-
pomnienie dzieciom o spowiedzi. 

• Pragniemy przypomnieć, Ŝe w tym roku trasa proce-
sji na BoŜe Ciało będzie przebiegać ulicami: Szczę-
śliwą – Opawską – Katowicką – Słowackiego - śe-
romskiego. 

• W zakrystii są do nabycia symbole religijne i flagi na 

dekorację na BoŜe Ciało. 
• Dzisiaj przed Kościołem 

moŜliwość podpisania akcji 
budowy drogi krajowej Raci-
bórz – Pszczyna, a takŜe po-
parcia inicjatywy „Stop Abor-
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cji” (w tym wypadku moŜna listy zabrać do domu i zebrać podpisy). 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na cele 
remontowe parafii. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy ro-
dzicom dzieci komunijnych za dar na rzecz parafii – ozdobnego ewangeliarza, a takŜe ofiar dla dzieci 
na misjach w wysokości 785 zł. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Ryszard Baran, lat 76, zam. na ul. Opawskiej 83 
� Dorota Janków, lat 55, zam. na ul. Katowickiej 13 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
 

Trzeba wybierać...  
...nie ma rady. Tyle, Ŝe odpowiednio wcześnie. Rosną jak grzyby po 
deszczy marsze dla śycia i Rodziny, Święta Rodziny: trzygodzinne, die-
cezjalne, metropolitalne. Potrafimy zebrać sporo podpisów pod jakąś 
inicjatywą. To dobrze! Ale warto zauwaŜyć, Ŝe moŜna zebrać 2,5 miliona 
podpisów, zorganizować nawet milionowe marsze, jak w Hiszpanii... i 
okazuje się, Ŝe ten głos moŜe być zupełnie zignorowany, niezauwaŜony. 
Kolejne stany, kraje i rządy podejmują decyzje przeciw Ŝyciu i rodzinie. Czy zatem nie ma sensu masze-
rowanie i podpisywanie? Oczywiście ma sens, bo ten głos jest waŜny dla nas, abyśmy nie dali sobie wmó-
wić, Ŝe jesteśmy w mniejszości. Ale trzeba teŜ decydować wcześniej, gdy rozstrzyga się kto w danym kraju 
podejmuje decyzje i komu powierzamy władzę. Trzeba więc pisać, maszerować, ale i mądrze myśleć o 
przyszłości... 
 

Komunikat Biskupa Opolskiego z okazji drugiego w Diecezji Opolskiej 
Marszu dla śycia i Rodziny 

Rodzina oparta na stabilnym związku małŜeńskim jest źródłem Ŝycia i miejscem harmonijnego 
wzrastania młodego człowieka, a zarazem wielką przygodą i drogą osobistego spełnienia kobiety i męŜ-
czyzny. Silna Bogiem rodzina zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w trudnościach i 
godną starość oraz stanowi podstawę zdrowego społeczeństwa.  

W naszej diecezji 26 maja: w Opolu, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu oraz 2 czerwca: w Nysie i 
Raciborzu przejdą Marsze dla śycia i Rodziny. Uczestnicy Marszów dla śycia i Rodziny w całej Polsce 
będą manifestować przywiązanie do wartości rodzinnych i poszanowanie dla Ŝycia kaŜdej osoby, od po-
częcia do naturalnej śmierci. Zachęcam wszystkich wiernych naszej diecezji do udziału w kolejnych świę-
tach rodziny oraz z serca błogosławię ich uczestnikom. 

† Andrzej Czaja  
Biskup Opolski 

 
Prośba Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin 

Za zgodą i z błogosławieństwem Biskupa Opolskiego zwracam się z prośbą o wsparcie Inicjatywy 
Ustawodawczej „Stop aborcji”, której celem jest wprowadzenie w Polsce prawa chroniącego wszystkie 
dzieci od początku Ŝycia. Obowiązująca w tej chwili tzw. ustawa antyaborcyjna pozwala na zabijanie dzie-
ci chorych aŜ do momentu uzyskania zdolności do Ŝycia poza organizmem matki. W roku 2011 w Polsce w 
oparciu o nią legalnie zabito 620 dzieci podejrzanych o to, Ŝe są chore. 

Formą wsparcia, o którą ośmielam się prosić Drogich KsięŜy, jest zebranie podpisów poparcia dla 
tej inicjatywy. 

ks. Jerzy DzierŜanowski 

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. 


