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Uroczystość Trójcy Świętej
Ewangelia według św. Jana (3,16-18)
„Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, Ŝe Syna swego
Jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega
potępieniu; a kto nie wierzy, juŜ został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna BoŜego.”
Rodzice jedynaków z myślą o szczęściu dziecka
potrafią całe lata, a nawet całe Ŝycie, poświęcić dla
swojego syna lub córki. Biada jednak im i dziecku,
gdy z własnej woli zrezygnują z najwaŜniejszego
daru dla dziecka, jakim jest jego brat lub siostra.
Ono bowiem umoŜliwia powstanie i rozwój tej
miłości, która dłuŜej Ŝyje na ziemi niŜ rodzice i ona
umoŜliwia otwarcie na innych ludzi. Miłość braterska otwiera serce na innych. Człowiek, który nie
miał rodzeństwa ma znacznie większe trudności w
wejściu w kontakty braterskie z innymi, niŜ ten kto
wychował się wśród braci i sióstr.
Miłość ojca i matki ma zupełnie inny wymiar niŜ
miłość braci i sióstr. PoniewaŜ tu na ziemi największym skarbem jest właśnie miłość, pozbawienie
dziecka rodzeństwa jest wielką krzywdą. Często
słyszy się w mediach o dramatach ludzi samotnych,
a nie leczy tego bolesnego zjawiska społecznego u
samych korzeni. Wystarczy ustalić jaki procent
ludzi samotnych wywodzi się z jedynaków, by
dostrzec jedno z waŜnych źródeł samotności.
Bóg, znając właśnie to zapotrzebowanie naszego
serca na wielowymiarową miłość, która buduje
rodzinny dom, objawił się nam jako Ojciec, który
razem z Jednorodzonym Synem i Duchem Świętym
tworzy Dom. Objawienie Trójcy Świętej dokonało
się w naszym rodzinnym języku.
Syn Boga przybył do nas jako nasz Brat. Spotkanie z Nim jest moŜliwe na płaszczyźnie braterskiej.
Trzeba umieć kochać miłością braterską, by zrozumieć miłość jaką nas darzy Syn Boga.

On teŜ uczy nas odniesienia do Boga jako Ojca.
Najlepiej to moŜna obserwować, gdy Chrystus uczy
nas rozmowy z Ojcem. To jest wielki przełom w
dziejach modlitwy na ziemi. Spotkanie z Bogiem
na płaszczyźnie dziecka i Ojca.
PoniewaŜ jednak w tych rodzinnych relacjach
chodzi nie tylko o podobieństwo, ale o faktyczne
wejście w Dom Ojca, włączenie w Rodzinę BoŜą,
uzdalnia nas do tego Duch Święty, który przebóstwiając nasze serca czyni je zdatnymi do najbliŜszego spotkania z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem.
Zawsze w Uroczystość Trójcy Świętej dotykamy
tajemnicy, której nikt nie jest w stanie wypowiedzieć. Tylko ten, kto w jakiejś mierze dotknął sercem, umiejącym kochać, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wie o jakie bogactwo Ŝycia tu chodzi. Szkoda,
Ŝe często wiarę naszą traktuje się jako teoretyczne
wyznanie, które polega na powtarzaniu pewnych
sformułowań. Najczęściej powtarzamy „W imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Bogu nie chodzi o
powtarzanie, lecz o wejście w Tajemnicę Jego
Rodzinnego śycia, o uczestniczenie w tym Ŝyciu.
Tymczasem tak niewielu chrześcijanom na tym
zaleŜy. Interesuje ich tysiące razy więcej nowa cena
biletów kolejowych i autobusowych, niŜ ofiarowana przez Boga moŜliwość uczestniczenia w Jego
wiecznym szczęściu. PrzecieŜ nie trzeba umierać,
by mieć udział w szczęściu Boga. Ono jest dostępne tu i teraz. Wystarczy z wiarą i miłością spojrzeć
na Boga jako Ojca, na Syna jako Brata, a na Ducha
Świętego jako promieniującą z Domu Ojca odwieczną Miłość.
Ks. Edward Staniek
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Poniedziałek – 16 czerwca 2014
Mt 5,38-42
630
Za †† rodziców Jana i Joannę, siostry Marię i Julię oraz za †† z rodziny
700
W intencji Gertrudy i Henryka w rocznicę urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla Aliny w dniu imienin
2. Za †† matkę Kazimierę, jej rodziców i †† z rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 17 czerwca 2014 – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Mt 5,43-48
630
Z okazji 20. rocznicy ślubu Ewy i Roberta Drastig oraz 41. rocznicy urodzin Ewy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Anna und Franz Nowak
800
900
O błogosławieństwo BoŜe dla wszystkich z rodzin: Kozimenko, Ilewicz i Korpaczewskich
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Magdy i Grzegorza w 6. rocznicę ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Za † Helenę Brzezińską w rocznicę urodzin i za †† z rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 18 czerwca 2014
Mt 6,1-6.16-18
630
Za † syna Jana w rocznicę śmierci, †† męŜa Eugeniusza, zięcia Mariana, †† z całej rodziny
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † ojca Jana Koladę w 101. rocznicę urodzin
1200
Ślub: Justyna Szczygieł – Michał Gzuk
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Zbigniewa Małankę w 1. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Andrzeja Grabowskiego w 1. rocznicę śmierci oraz za ††
rodziców Annę i Nikodema Bobryk, teściów Agnieszkę i Eryka Grabowskich, pokrewieństwo
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 19 czerwca 2014 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Wj 34,4-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa, ojca i dziadka Mariana Cieszyńskiego w 12. rocznicę
śmierci
W intencji Parafian (po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy)
900
ok. 1130
(bezpośrednio po zakończeniu procesji) Za † Henryka Błaszczyka i za wszystkich †† z rodziny
Błaszczyków
1800
Za † Efrema w 4. rocznicę śmierci, †† Stanisława i Marię, syna Stanisława, Danutę i Stefana,
syna Krzysztofa, Zofię Piszczyńską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1900
Koncert Papieski w wykonaniu Michała Gasza, chóru Vivace, orkiestry „Plana”
Piątek – 20 czerwca 2014 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Mt 6,7-15
630
Do BoŜej Opatrzności i Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w intencji Gizeli w dniu urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za †† męŜa, rodziców, brata i bratową
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty i Michała z okazji urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Opiekę BoŜą i zdrowie
1800 1. Za †† rodziców Paulinę i Jana Dzimiera, męŜa Antoniego i teścia Augustyna
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Olgę Fajngold, ojca Maksymiliana, pokrewieństwo z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
Sobota – 21 czerwca 2014 – NMP Opolskiej
Mt 12,46-50
630
Za † Agnieszkę Lenart w 7. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Annę i Jana
700
Za † Jana Potaczka, †† rodziców Marię i Bartłomieja
1300
Ślub: Marzena Ostrowska – Damian Kania
1730
NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji ks. Piotra z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w pracy
duszpasterskiej (od RóŜ RóŜańcowych)
2. Za †† ElŜbietę i Wilhelma Nieborowskich i wszystkich †† z pokrewieństwa
2000
Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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XII Niedziela zwykła – 22 czerwca 2014
Jr 20,10-13; Rz 5,12-13; Mt 10,26-33
700
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
Weroniki w 75. rocznicę urodzin o zdrowie i błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Moniki z okazji 17. rocznicy urodzin z podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o
zdrowie i opiekę Matki Najświętszej
1030
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Gerarda Warkocza z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200 1. Dziękczynna w intencji Anety Niklewicz z okazji 40. rocznicy urodzin oraz w intencji Aleksandry z okazji 18. r. urodzin o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Świętego
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Joachima z okazji 20.
rocznicy ślubu
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
1730
1800
Za † Jadwigę Daniel w 2. rocznicę śmierci
W tym tygodniu modlimy się: o pogłębienie poboŜności Eucharystycznej i nowe powołania, takŜe z naszej parafii
•

•
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•
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•

Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół rozwaŜa największe tajemnice wiary. Stąd dziś
niedziela Trójcy Świętej, natomiast w czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo czerwcowe.
RównieŜ dzisiaj po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów. Przy tej okazji moŜna zabrać
przygotowane w kształcie kart kredytowych deklaracje, Ŝe jesteśmy ludźmi wierzącymi z prośbą o to,
aby w sytuacji wypadku, zagroŜenia Ŝycia wezwać kapłana. Taką kartę moŜna nosić przy swoich dokumentach. Dobrowolna ofiara będzie przeznaczona na remont organów.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Spotkania wszystkich ministrantów i lektorów w środę po Mszy wieczornej.
W czwartek BoŜe Ciało. Uroczystość ta jest okazją do wyznania naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Po Mszy Świętej o godz. 900 wyruszymy w procesji do czterech ołtarzy
(ul. Łąkową, Słoneczną, Prusa, Skłodowskiej, świrki i Wigury oraz Polną). Następna Msza Święta
rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu procesji. Do udziału w procesji zapraszamy równieŜ
dzieci w strojach komunijnych oraz młodsze dzieci do sypania kwiatów. Zachęcamy równieŜ młodzieŜ
do budowania przy kościele czwartego ołtarza. Za poboŜne uczestnictwo w procesji moŜna pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.
W uroczystość BoŜego Ciała w Opolu odbędzie się Koncert Uwielbienia, natomiast w naszej parafii
o 1900 Koncert Papieski w czasie którego będą wykonane między innymi utwory Piotra Rubika w
aranŜacji Michała Gasza, chóru Vivace z Kietrza, Raciborskiej Orkiestry „Plana” pod dyrekcją Władysława Mołdrzyka. Zachęcamy do uczestnictwa w koncertach.
Przez czas dawnej oktawy BoŜego Ciała zapraszamy na naboŜeństwa połączone z procesją Eucharystyczną.
W sobotę zapraszamy na g. 2000 na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia.
Przypominamy o planowanej na
sobotę, 21 czerwca pielgrzymce do
Łagiewnik i do Centrum Jana
Pawła. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. Opłata wynosi 35 zł. (dla
dzieci zniŜka).
RównieŜ 21 czerwca w Prudniku
Lesie odbędzie się modlitewne
spotkanie dla osób Ŝyjących w
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związkach niesakramentalnych z powodu istniejącej przeszkody. Rozpoczęcie o 1500.
W przyszłą sobotę i niedzielę na G. św. Anny pielgrzymka męŜczyzn i młodzieńców.
W przyszłą niedzielę przy par. Matki BoŜej odbędzie się „Spotkanie z Afryką” w ramach projektu
„Młodzi dla Kamerunu”.
Przypominamy takŜe o rekolekcjach dla rodzin oraz osób samotnych w ramach Ruchu Rodzin
Nazaretańskich. Organizujemy grupę z naszej parafii. Rekolekcje prowadzi znany nam z rekolekcji parafialnych ks. Stefan Czermiński. Polecamy takŜe film zamieszczony na stronie parafialnej.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, a ponadto dodatkowa zbiórka na
remont organów. Ta ostatnia kwestia była poruszona na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej. Omówiono m. in. rozmiar remontu i strojenia (prawie 3000 piszczałek). Zwrócono takŜe uwagę na konieczność renowacji posadzki na chórze (prawie 100 m2).
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
UM w Raciborzu informuje, Ŝe 24 czerwca odbędzie się jednorazowy odbiór ŜuŜli i popiołu. Konieczne są jednak zgłoszenie nieruchomości pod tel. 327550757 lub 327550747.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Krystian Drabik, l. 63, zam. na ul.
Opawskiej 72B
 Przemysław Karpowicz, lat 43, zam.
na ul. Skłodowskiej 27
Wieczny odpoczynek racz
zmarłym dać Panie.
Dla kierowców i nie tylko:

Niedziela po 2100
dziś o Młodych i Kamerunie
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.

