
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 20/2014 (536) 18 maja 2014 r. 
 

 

V Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Jana (14,1-12) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoŜy 
serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecieŜ przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i 
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.  
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak 
więc moŜemy znać drogę?”.  

Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 
jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz juŜ Go znacie i zo-
baczyliście”.  

Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaŜ nam Ojca, a to nam wystarczy”.  
Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zoba-
czył, zobaczył takŜe i Ojca. Dlaczego więc mówisz: »PokaŜ nam Ojca?«. Czy nie wierzysz, Ŝe Ja jestem w 
Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. JeŜeli zaś nie, 
wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.  

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie takŜe dokonywał tych dzieł, któ-
rych Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. 
 

To juz piąta niedziela po Wielkanocy. W litur-
gii kościoła przyjrzeliśmy się juŜ wszystkim spo-
tkaniom ze Zmartwychwstałym. Teraz jesteśmy 
przygotowywani do rozstania się z Chrystusem – 
do Wniebowstąpienia. „Kto wierzy będzie dokony-
wał tych dzieł... bo ja idę do Ojca”. Ta myśl, wraz 
z zapewnieniem, Ŝe Jego odejście jest dla nas poŜy-
teczne, będzie się powtarzać coraz częściej. 

Równocześnie kolejny tydzień po Zmar-
twychwstaniu jest okazją do przemyślenia na nowo 
wcześniejszych rozmów Jezusa z uczniami. Roz-
mowa zanotowana w 14 rozdziale Ewangelii św. 
Jana musiała być zbyt trudna. Uczniowie musieli 
się pytać: o jakim odejściu On mówi? gdzie jest to 
przygotowane miejsce? jakiego Ojca ma na myśli? 
Te wszystkie wątpliwości kryją się za zdaniem 
Tomasza: nie wiemy dokąd idziesz, a takŜe w proś-
bie Filipa: pokaŜ nam Ojca... 

JakŜe inaczej ta rozmowa wygląda z perspek-
tywy Zmartwychwstania! „Idę przygotować miej-
sce... przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie... Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Przyznajmy, Ŝe 
do końca nie rozumiemy wszystkiego, a jednak te 
obietnice stają się w pewien sposób bardziej realne. 
Zapewne, gdy sami doświadczymy tej nowej rze-
czywistości domu Ojca, zdziwimy się jeszcze bar-
dziej. Wtedy zobaczymy wyraźnie, twarzą w twarz. 
Teraz patrzymy z perspektywy naszych ludzkich 
ograniczeń. 

Nie mniej zauwaŜmy: jak róŜni się to spojrze-
nie uczniów słuchających Jezusa, od spojrzenia po 
zmartwychwstaniu. To z tego powodu trzeba ciągle 
na nowo przypatrywać się słowom Jezusa, by od-
najdywać nową głębię, nowe znaczenie objawio-
nych prawd.
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Poniedziałek – 19 maja 2014        J 14,21-26 
   630   Za †† rodziców Tadeusza i Krystynę, brata Zdzisława, męŜa Andrzeja i †† z rodziny Kuśnierz 
   700   Za †† Juliannę i Wilhelma Siara oraz za ich †† synów 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Mielczarka w 6. rocznicę śmierci, †† z rodziny z 

obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† Zofię i Macieja Liszka oraz za † syna Roberta  
     NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 20 maja 2014         J 14,27-31 
   630   Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
   800   W języku niemieckim: Za †† rodziców Józefa i Marię Klinik, córkę Łucję, syna Pawła, Antona i 

Karola, Jadwigę Wajzer i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Gizeli z okazji 
urodzin oraz o potrzebne łaski i zdrowie dla dzieci i wnuków 

 1800 1. Za †† ojca Władysława, teścia Pawła i wszystkich †† z rodziny 
   2. Za † Józefa Kozyrę i rodziców z obu stron 
     NaboŜeństwo majowe 
Środa – 21 maja 2014 – św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika  J 15,1-8 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† dziadków Salomeę i Jana Czernieckich oraz Gizelę i Wojciecha 

Kobylnik w 19. rocznicę śmierci 
   700   Za †† rodziców Franciszka i Marię Wochnik, Antoniego Szramowskiego, dwie Ŝony i rodzeń-

stwo 
 1800 1. Za † Jolantę Pfister w 1. rocznicę śmierci 
   2. Za † męŜa Ernesta Beracza    
     NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 22 maja 2014        J 15,9-11 
   630   Za † Ŝonę Ritę KrziŜok z racji 70. rocznicy urodzin 
   700   Za † siostrzeńca Krzysztofa ŚwiŜewskiego  
 1630   NaboŜeństwo majowe dla dzieci 
 1800 1. Za † męŜa Henryka Radeckiego, †† rodziców z obu stron i rodzeństwo 
   2. Za †† rodziców z obu stron: Agnieszkę i Franciszka oraz Katarzynę i Władysława 
      NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 23 maja 2014         J 15,12-17 
   630   Za † Małgorzatę Chmiel w 7. rocznicę śmierci 
   900   Za † męŜa Kazimierza Pytla, †† rodziców z obu stron i †† z rodziny 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Darię Kłosek w 1. rocznicę śmierci, †† dziadków 
   2. Za †† rodziców Jerzego i Teresę Musioł, siostrę Elfrydę i całe pokrewieństwo 
      NaboŜeństwo majowe 
Sobota – 24 maja 2014 – NMP WspomoŜycielki Wiernych    J 15,18-21 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Władysława Ligęzę w 2. rocznicę śmierci 
   700   Za †† matkę Jadwigę Dobias, Ŝonę Irenę Wycisk, teściów Reichel, szwagierkę Gizelę Niemiec 

i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Dominiki i Szymona z okazji 5. roczni-

cy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w 
rodzinie oraz w pewnej intencji za syna Mateusza 

   2. Za †† rodziców Anielę i Kazimierza Strumińskich, Bronisławę i Jana Grad oraz Olka Klimasa-
rę i pokrewieństwo z obu stron 

 1930   W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy 
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VI Niedziela Wielkanocna – 25 maja 2014  Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21 
   700    Za † brata Stanisława 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Krystyny z okazji 68. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Alex, Nina Mielniczuk  
 1200   Do Anioła StróŜa z podziękowaniem za opiekę i z prośbą o dalsze prowadzenie przez Ŝycie 

Janka z okazji 9. urodzin, z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej Fatimskiej 
 1500   Rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej – Msza św. i naboŜeństwo majowe 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800    Za †† rodziców Stanisławę i Wiktora Korolewicz, ks. Franciszka Moszyńskiego i ich rodziców 
W tym tygodniu modlimy się: o nowe powołania oraz o zachowanie powołań 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
naboŜeństwo majowe. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru; o 1900 próba scholi. 
• W poniedziałek o 1800 w Bibliotece na Kasprowicza odbędzie się promocja publikacji „Miejsca pa-

mięci o Janie Pawle II na ziemi raciborskiej”. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. Spotkania Kręgu 

Biblijnego nie będzie. 
• NaboŜeństwo majowe dla dzieci w czwartek o 1630.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o godz. 

1600. 
• W sobotę, 24 maja w klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy. Rozpoczęcie juŜ o 1930. 
• Trwają zapisy na wyjazd młodzieŜy na Lednicę na spotkanie 7 czerwca. Z powodu ograniczonej 

ilości miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W kontekście zbliŜających się wakacji zapraszamy do zainteresowania się ofertą rekolekcyjną. Gim-

nazjalistów zapraszamy na 5-dniowe rekolekcje ewangelizacyjne (terminy 29 VI – 5 VII lub 6-12 VII). 
Rodziny zapraszamy na rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Małym Cichym (w terminie 12-
17 VII). Szczegóły u księŜy. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, dodatkowe wydanie gazetki z racji 
Roku Rodziny; Gość Niedzielny (z Adhortacją Jana Pawła II o rodzinie), miesięcznik dla dzieci „Mały 
Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z małym drukiem. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 
dalsze cele remontowe – na remont organów w naszym kościele. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy dzie-
ciom i rodzicom dzieci komunijnych za ofiarę złoŜoną na cele parafialne oraz na cele misyjne. Przeka-
zano kwotę 1345 zł i 20 euro. 

 
W minionym tygodniu odszedł  
do Pana: 

� Józef Bańkowski, lat 92, 
zam. na ul. Rudzkiej 

Wieczny odpoczynek racz  
zmarłym dać Panie
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Drodzy Przyjaciele! 
 
Spotkanie Mło-

dych Lednica 2000 ma 
juŜ 18 lat. Uzyskało samodzielność i dojrzałość. 
Stało się trwałym elementem polskiego duszpa-
sterstwa i wychowało setki tysięcy młodych ludzi.  

Z niesłabnącym entuzjazmem nadal wybie-
ramy Chrystusa i odkrywamy kolejne aspekty Jego 
miłości. Przybywajcie na Pola Lednickie po led-
nicki dowód osobisty oraz pierścień zaślubin z 
Jezusem. Po jeziorze Lednica nadal chodzi Chry-
stus, a my patrzymy Mu w oczy, idąc po wodzie w 
Jego kierunku. Ludzie wyboru Chrystusa to zupeł-
nie nowi ludzie, dla których celem jest dom Ojca, 
a czasem - cała wieczność. Ludzie Lednicy wy-
zbywają się lęku i pogłębiają swoją świadomość 
przynaleŜności do Chrystusa. Przynajmniej raz do 
roku musimy się zobaczyć. Czekam na Was 7 
czerwca 2014 roku na Polach Lednickich.  

W tym roku 
Spotkanie Młodych 
Lednica 2000 staje 
się konfesjonałem 
polskiej młodzieŜy. 
NaboŜeństwo po-
kutne wraz z ra-
chunkiem sumienia i 
spowiedzią popro-
wadzi wieloletni 
ceremoniarz papie-
ski i jałmuŜnik - ks. abp Konrad Krajewski. JuŜ 
dziś zaproście na XVIII Spotkanie Młodych Led-
nica 2000 wszystkich Waszych przyjaciół, znajo-
mych i nieznajomych. Całym sercem czekam na 
Was!  

Do zobaczenia 7 czerwca!  
Jan W. Góra OP,  
Twórca i animator Ruchu Lednickiego 

 
 

Rekolekcje wakacyjne 
dla rodzin i osób indywidualnych, takŜe rozwiedzionych 
Małe Ciche k. Zakopanego 
12-17 lipca 2014  
Temat: Wiara w Jezusa siłą rodziny 
 
Rekolekcje pragną nawiązywać do duchowości Nazaretu – czyli pokoju 
serca Świętej Rodziny, Odkryć ten pokój, którego źródłem jest Ŝywa obec-
ność Jezusa pomagają nam takŜe wielcy mistrzowie Ŝycia duchowego jak 

Mała święta Tereska, św. siostra Faustyna, św. Jan od KrzyŜa, 
św. O. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II. WaŜnym odkry-
ciem rekolekcji moŜe być skarb kierownictwa duchowego oraz 
Miło ść Matki BoŜej. 
PoniewaŜ rekolekcje odbywają się w górskiej okolicy waŜnym 
elementem jest takŜe wypoczynek. 
Więcej na www.rrnkatowice.pl/rekolekcje 
Informacje takŜe u księŜy w kancelarii. 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o Lednicy 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
       ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20 
www.nspjraciborz.pl         nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz 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. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


