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IV Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Jana (10,11-18) 
 

„Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje 
Ŝycie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do 
którego owce nie naleŜą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, 
Ŝe jest najemnikiem i nie zaleŜy mu na owcach.  
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. śycie moje oddaję za 
owce. Mam takŜe inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu 
mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.  
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja Ŝycie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabie-
ra, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem 
od mojego Ojca”.  
 

„Dobry pasterz daje Ŝycie swoje za owce” 
 
„Ja jestem dobrym pasterzem”. Chrystus słusznie 
moŜe mówić: „Ja jestem”. Dla Niego nie ma prze-
szłości czy przyszłości – wszystko jest dla Niego 
teraźniejszością. Mówi o tym w Apokalipsie: „Jam 
jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który 
był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1,8). I 
w Księdze Wyjścia: „Jestem, który jestem. Tak 
powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie” (Wj 
3,14). „Ja jestem dobrym pasterzem”. Słowo „pa-
sterz” pochodzi od słowa „paść”. Chrystus karmi 
nas swoim ciałem i swoją krwią, kaŜdego dnia w 
sakramencie Eucharystii. Jesse, ojciec Dawida, 
powiedział do Samuela: „Pozostał jeszcze naj-

mniejszy, lecz on pasie owce” (1 Sm 16,11). Nasz 
Dawid do nas posłany, mały i skromny, jak dobry 
pasterz, takŜe pasie swoje owce… Czytamy w 
Księdze Izajasza: „Podobnie jak pasterz pasie On 
swą trzodę, gromadzi [ją] swoim ramieniem, ja-
gnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi 
łagodnie” (Iz 40,11)… Dobry pasterz, kiedy pro-
wadzi swoją trzodę na pastwisko, lub kiedy ją gro-
madzi, zbiera wszystkie małe owieczki, które jesz-
cze nie mogą chodzić, bierze je na swoje ramiona, 
niesie je na swojej piersi, prowadzi teŜ owce kar-
miące, te którym cięŜko iść lub te, które dopiero 
porodziły. Podobnie czyni Jezus Chrystus: kaŜdego 
dnia Ŝywi nas poprzez nauczanie Ewangelii i sa-
kramenty Kościoła. Gromadzi nas w swoich ramio-

nach, które rozciągnął na krzyŜu „by rozpro-
szone dzieci BoŜe zgromadzić w jedno” (J 
11,52). Zebrał nas przy swoim miłosiernym 
sercu, jak matka gromadząca swoje dzieci.  

 
św. Antoni z Padwy (ok. 1195-1231) 
     doktor Kościoła, franciszkanin 
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Poniedziałek – 27 kwietnia 2015        J 10,1-10 
   630 1. Za †† rodziców Jadwigę i Reinholda, siostrę Beatę, mamę Reginę, †† dziadków, pokrewień-

stwo i dusze w czyśćcu cierpiące  
   2. Za †† Zofie Grabuńczyk w druga rocznice śmierci i za † Jana Grabuńczyka 
   700   Za †† ciocię Franciszkę, wujka Józefa, †† dziadków z obu stron, † Małgorzatę Frank, kuzynkę 

Jadwigę, za †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące  
 1800 1. Za †† rodziców  Antoniego i Katarzynę Zaremba, †† teściów Aleksandra i Władysławę Zie-

niewicz i ich † syna Michała Zieniewicza  
   2. Za †† rodziców Jakuba i Annę Mrozek 
Wtorek – 28 kwietnia 2015       J 10,22-30 
   630   Za † Emilię Wasiuk w dniu imienin 
   800   W języku niemieckim: Fur den verstorbenen Julian Repetowski – von Familie Robak 
      900        Za †† Zofię i Edmunda Milczyńskich w rocznicę śmierci  
 1800 1. Msza św. dziękczynna z okazji 18. rocznicy urodzin Kamila dziękując za wszystkie otrzymane ła-

ski, prosząc o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha  Świętego i opiekę Matki BoŜej 
   2. Za †† dziadków Salomeę i Jana Czernieckich w 20. rocznicę śmierci i †† dziadków Janinę i 

Wojciecha Kobylnik z prośbą o Miłosierdzie BoŜe dla nich i radość wieczną 
Środa – 29 kwietnia 2015 – św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy      Mt 11,25-30 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji RóŜy i Gabriela w 40. rocznicę ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie  
   700   W intencji rodziny Urszuli i Wojciecha z podziękowaniem za BoŜą opiekę, wszelkie łaski, z 

prośbą o  dalsze 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Katarzyny, Wiktora i 

Martina z okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Za † Marię w 6. rocznicę śmierci oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny  
Czwartek – 30 kwietnia 2015        J 13,16-20 
   630   Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w pewnej intencji oraz za †† z rodziny  
   700   W intencji Marcina i Władysławy w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie  
 1630   Szkolna: Za † męŜa i ojca Wernera Kudela w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców i dwóch braci 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące  
 1800 1. Dziękczynna w intencji Ewy z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † mamę, babcie i prababcię Stanisławę Stachowicz w 1. 

rocznicę śmierci, † męŜa Stanisława, za † Erwin Oleś (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † 
ElŜbietę Jabłońską (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 4a), za † Jacka Kubickiego (w 1. rocznicę 
śmierci), za † Tadeusza Kaniuch (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za † Aleksandra Cybul-
skiego (w 30. dzień), za † Krystynę Kuska  (w 30. dzień), za † Kamila (od kuzynki Izabeli z ro-
dziną), za † Jerzego Kobiela (w 30. dzień, Msza św. ofiarowana od sąsiadów z ulicy Waryńskiego 
5b, 5c), za † Alfreda Szymańskiego, † Ŝonę Helenę i synową Marię, za † Kamila Gacek (w 30. 
dzień, od rodziców i siostry),  za † Alfonsa Kluger  (w 30. dzień); za † ojca Jana śurek, za †† 
męŜa Mariana, syna Henryka, siostrę Walerię i †† z rodziny 

I Piątek miesiąca – 1 maja 2015 – św. Józefa, rzemieślnika    J 14,1-6 
   630 1. Za †† rodziców Atanazego i Johanny Bugla i syna Fridolina 
       2.  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie  
   900   Za † męŜa, ojca i dziadka Józefa Romana Bachryj w 19. rocznicę śmierci z prośbą o dar Ŝycia 

wiecznego  
 1700   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa  
   2. Za † męŜa Waltra Kribus w 1. rocznicę śmierci, †† krewnych, rodziców z obu stron oraz za 

dusze w czyśćcu cierpiące     NaboŜeństwo majowe 
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I Sobota miesiąca – 2 maja 2015 – Uroczystość NMP Królowej Polski  J 19,25-27 
   700   Za † męŜa Antoniego w 30. rocznicę śmierci, za †† rodziców Józefę i Jana oraz †† dziadków z 

obu stron  
   830   RóŜaniec 
   900     Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1030   W intencji Macieja z okazji 16. urodzin o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
 1200   W intencji Joanny i Dawida i syna Maksymiliana z okazji rocznicy ślubu 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: W intencji Parafian oraz za zmarłych zalecanych Parafian 
V Niedziela Wielkanocna – 3 maja 2015   Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8 
   700    Za †† rodziców Szymona i dwie Ŝony Józefy, †† braci Jana i Eugeniusza, †† teściów Ignacego 

i Katarzynę oraz ††z rodziny Kozłowskich i Pająk i dusze w czyśćcu cierpiące  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W języku łacińskim W intencji Ojczyzny oraz w intencji pracowników, emerytowanych pra-

cowników i zmarłych pracowników RaFaKo 
 1030  1  Do BoŜej Opatrzności o dary Ducha Świętego w 18. rocznicę urodzin Martyny z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny  
             2.   O BoŜe błogosławieństwo w intencji Rudolfa z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie    
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Natan Szymon Dałek, Arkadiusz 

Gogłoza, Agata Kamila Piórko, Zuzanna Nowakowska 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800    Dziękczynna w intencji Jadwigi i Rudolfa Morawiec z okazji 25. rocznicy ślubu o dalsze BoŜe 

błogosławieństwo w rodzinie  
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej 
oraz w intencji kandydatów do bierzmowania 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie dla kas III gimnazjum podsumowujące cały czas przygotowań odbędzie się we wtorek, 

28 kwietnia o godz. 1900. NaleŜy ze sobą zabrać ksiąŜeczki. Przypominamy, Ŝe sakrament bierzmowa-
nia udzielany będzie w naszej parafii w czwartek, 7 maja o godz. 1830. 

• Kapituła Medalu ks. Pieczki zaprasza we wtorek, 28 kwietnia do RCK na ul. Chopina na godz. 1900 na 
koncert Macieja Wróblewskiego oraz uroczystość wręczenia medali. Wstęp wolny. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 
Świętej. 

• Msza szkolna w czwartek o 1630. RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej 
Ewangelizacji. 

• 30 kwietnia w Jemielnicy odbędzie się diecezjalne Wielkanocne czuwanie młodzieŜy u św. Józefa. 
W czasie tego spotkania ks. Biskup oficjalnie powoła parafialne zespoły Światowych Dni MłodzieŜy. 
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt. Następnego dnia (1 maja) równieŜ w Jemielnicy 
odbędzie się Diecezjalne Święto Rodziny połączone z Jarmarkiem Cysterskim. 

• Od piątku rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy na naboŜeństwa majowe: w tygodniu po Mszy 
wieczornej, w soboty i niedziele o 1730. PoniewaŜ 1 maja przypada takŜe pierwszy piątek miesiąca, 
dlatego od 1700 naboŜeństwo do Serca Pana Jezusa. 

• Na dzień 1 maja księŜa biskupi udzielają dyspensy od pokarmów mięsnych. 
• PoniewaŜ uroczystość Królowej Polski przypadałaby na niedzielę wielkanocną, dlatego liturgicznie 

zostaje przeniesiona na sobotę, 2 maja. Tego dnia porządek Mszy jak w niedzielę (prosimy o zwróce-
nie uwagi na zmiany!). O 830 RóŜaniec, a o 900 Msza w intencji Wspólnoty śywego RóŜańca. 



4 Źródło - gazetka 

• 2 maja, jak w kaŜdą pierwszą sobotę o 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu; od 1700 Adoracja i 
modlitwa Rycerstwa Niepokalanej, o 1730 naboŜeństwo majowe.  

• Okazja do spowiedzi w piątek od 1700, w sobotę od 1600. 
• Z racji uroczystości Królowej Polski odwiedziny chorych będą w sobotę, 9 maja. Zgłoszenia w kan-

celarii lub zakrystii. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby; z przyszłej niedzieli na potrzeby Semina-

rium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szcze-

gólny dziękujemy za ofiary na cele remontowe. W minioną niedzielę zebrano kwotę 4250 zł. 
• Raz jeszcze dziękujemy za udostępnienie zdjęć z ks. Postem przy okazji wydania publikacji „Nieznane 

zapiski ks. Posta”. Istnieje moŜliwość odbioru tych zdjęć w kancelarii. PoniewaŜ są pewne plany od-
nośnie kolejnych wydawnictw, jeśli to moŜliwe, to prosimy o udostępnienie dawnych zdjęć kościoła 
oraz na których są uwidocznione jakieś waŜne uroczystości z dawnych lat. Za wszelką pomoc w za-
chowaniu historii naszej parafii dziękuję. 

 

Litania się wydłuŜa... 
Chodzi o litanię loretańską. Obok Nadzwyczajnego Roku Świętego poświęconego Miłosierdziu, który 
zapowiedział Ojciec Franciszek, a takŜe przyszłorocznych Światowych Dni MłodzieŜy w temacie „Błogo-
sławieni miłosierni”, to kolejny znak, Ŝe na rzeczywistość Miłosierdzia musimy zwracać uwagę... 
Oto treść dokumentu Kongregacji Kultu BoŜego i dyscypliny Sakramentów: 
  
Prot. 130/14    DLA POLSKI  
Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku Łaciń-
skiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyraŜoną w liście z dnia 15 stycznia 2014 r., 
mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieŜa Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii 
do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko Łaski BoŜej”, mogło być doda-
ne wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. 
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 
  
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 8 listopada 2014 r. 
 + Artur Roche, Arcybiskup Sekretarz   O. Konrad Maggioni, Podsekretarz 
 

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. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 

Ksiądz Biskup zaprasza na 
IV Diecezjalne Święto Rodziny 

oraz Jarmark Cysterski 
 

Jemielnica 1 maja 2015 
 


