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V Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (15, 1 – 8)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. KaŜdą
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a kaŜdą, która
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy juŜ
jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl
nie moŜe przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym
krzewie - tak samo i wy, jeŜeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewaŜ beze Mnie nic nie moŜecie uczynić.
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do
ognia, i płonie. JeŜeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to
wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, Ŝe owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami.”

J

eŜeli będziecie trwali we Mnie – mówi Jezus – i
słowa moje w was będą trwały, cokolwiek będziecie chcieli, proście, a stanie się wam” (J 15,7).
Trwając więc w Chrystusie, cóŜ mogę pragnąć, jak
nie tego tylko, co jest zgodne z wolą Chrystusa?
CóŜ mogę chcieć, trwając w Zbawicielu, jak tylko
tego, co nie jest obce zbawieniu? Bowiem co innego pragniemy, bo jesteśmy w Chrystusie, a co innego, bo jesteśmy jeszcze na tym świecie; poniewaŜ zaś mieszkamy na tym świecie, przydarza się
nam czasami, Ŝe prosimy o to, o czym wiemy, Ŝe
nie jest dla nas poŜyteczne. Lecz nie moŜe się to
dla nas spełnić, jeśli trwamy w Chrystusie, który,
gdy prosimy, sprawia tylko to, co jest dla nas poŜyteczne. Przebywamy przeto w Nim, gdy słowa Jego
w nas trwają. Prośmy więc wtedy, o cokolwiek
chcemy, i stanie się nam. Jeśli prosimy, a nie spełnia się, to znaczy, Ŝe nie prosiliśmy o to, co trwa w
Nim, ani co zawierają Jego słowa, które w nas
trwają, lecz o to, co wynika z poŜądliwości i słabości ciała, które nie są w Nim i w których nie tkwią
Jego słowa. A zaiste, do słów Jego naleŜy owa

modlitwa, której nauczał nas, a w której mówimy:
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” (Mt 6,9). W
naszych prośbach nie odstępujmy ani na trochę od
słów tej modlitwy, a o cokolwiek prosić będziemy,
stanie się nam. Wtedy będzie moŜna powiedzieć, Ŝe
słowa Jego w nas tkwią, gdy wypełniamy to, co
nakazał i miłujemy to, co obiecał; gdy natomiast
słowa Jego tkwią w pamięci, ale nie znajdują wypełnienia w Ŝyciu, nie moŜna twierdzić, Ŝe latorośl
trwa w szczepie (krzewie), bo nie ciągnie ona Ŝycia
z korzeni. Do tej właśnie róŜnicy odnoszą się słowa: „I zachowują przykazania Jego w pamięci, aby
je spełniać” (Ps 103,18). Wielu bowiem zachowuje
je w pamięci, aby potępiać, aby wyśmiewać, lub
teŜ, aby je zwalczać; w tych słowach Chrystusa nie
trwają; a chociaŜ je oni dotykają w jakiś sposób, to
jednak nie są z nimi złączeni; nie przynoszą im
więc korzyści, ale przeciw nim świadczyć będą.
One są w nich, ale nie po to, by oni w nich pozostali; oni je posiadają, aby przez nie zostać osądzeni.
św. Augustyn (zm. w 430 r.)
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Poniedziałek – 4 maja 2015 – św. Floriana, męczennika
J 14,21-26
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Pawła Kiersz z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† siostrę Stanisławę, szwagra Józefa Garnczarski (od siostry Emilii)
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† teściów Ludwikę i Stanisława Jakuć, szwagrów Leszka i Tadeusza, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 5 maja 2015
J 14,27-31
630
Za †† męŜa Władysława Łubik, rodziców z obu stron, dwóch braci, szwagra Stanisława, szwagierkę Annę z męŜem i za † ks. Alojzego Jurczyka
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit am Gedenktag des 100. Geburtstag für den
verstorbenen Jesuiten Pater Johannes Leppich sowie für alle †† Mitglieder des Bibelkreises
„Action 365 International”
Do Miłosierdzia BoŜego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencji dzieci i wnu900
ków o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1600
Próba dla dzieci przed I Komunią Świętą
1800 1. Za † Jana Dapa w 15. rocznicę śmierci
2. Za † Mieczysława Strojnego w 11. rocznicę śmierci oraz † mamę Annę i dziadków z obu stron
NaboŜeństwo majowe
Próba dla kandydatów do bierzmowania
1900
Środa – 6 maja 2015 – św. Apostołów Filipa i Jakuba
J 14,6-14
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Antoninę i Konrada Szukalskich, brata Jana, siostrę
Teresę, bratową Wandę i szwagra Józefa, za † brata Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Z okazji 85. rocznicy urodzin Leokadii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal700
sze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Za †† rodziców Władysławę i Stanisława Węgrzyniak
2. Za † tatę i męŜa Stefana w 4. rocznicę śmierci, za †† rodziców z obu stron, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
I Czwartek miesiąca – 7 maja 2015
J 15,9-11
630
W pewnej intencji z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej w rodzinie
700
Za †† Mikołaja Rydzak, Filipa Kowalczyk, Barbarę Rydzak i Pelagię Kowalczyk oraz za †† z
rodzin z obu stron
Szkolna: Za † męŜa Czesława Piwowarskiego w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów,
1630
szwagrów i †† z rodziny
1715
Godzina Święta oraz naboŜeństwo majowe (do godz. 1800)
30
18 1. Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Rudolfa Pierskały w intencji przyjmujących
sakrament bierzmowania
2. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
3. Za † matkę Marię w rocznicę śmierci, †† ojca Jana i brata Józefa Bliźnicki
Piątek – 8 maja 2015 – św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski
J 10,11-16
630
Za † Juliana Repetowskiego (od Janiny i Barbary Robak)
900
Za †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek, †† Joachima Kłosek, Herberta Grzesiczek, Gertrudę
Kijas, †† z rodzin Kłosek i Kijas
1600
Próba dla dzieci przed I Komunią Świętą
1800 1. Za † Stanisława Niklewicza w dniu jego imienin i urodzin i za †† rodziców
2. Za †† Mikołaja, Anastazję, Juliannę i Stanisława Węgrzyn, Bolesława i Honoratę Kasza oraz
dziadków z obu stron
NaboŜeństwo majowe
1900
Msza Święta młodzieŜowa
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Sobota – 9 maja 2015
J 15,18-21
630
W intencji Wandy i Grzegorza KlaŜak o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
700
Za †† rodziców Annę i Eryka Ronczka, Helenę i Justyna Oleś
1430
NaboŜeństwo pokutne i pierwsza Spowiedź dla dziewczyn
1600
NaboŜeństwo pokutne i pierwsza Spowiedź dla chłopców
1700
Okazja do spowiedzi, zwłaszcza dla rodziców, rodzeństwa dzieci komunijnych
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Łukasza z okazji 18. rocznicy urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas nauki i w dalszym Ŝyciu
2. Za † ojca Alojzego Bugla, †† rodziców Zofię i Władysława Bańdura, †† z rodziny oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
VI Niedziela Wielkanocna – 10 maja 2015
Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
700
W 20. rocznicę urodzin Mateusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 1. W intencji Marii i Alfreda z okazji 35. rocznicy ślubu oraz 55. rocznicy urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Gerarda Wochnik, †† rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące
1030
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: Msza Święta w intencji dzieci przystępujących do
spowiedzi i Komunii Świętej i ich rodziców
1200
Do Serca Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski w 80. rocznicę urodzin Adeli, z
prośbą o zdrowie i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa, a takŜe o BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
1600
NaboŜeństwo dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, Rodziców i Gości
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
Za † męŜa Klausa i jego †† rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej
oraz kandydatów do bierzmowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W sobotę, 2 maja przeniesiona z niedzieli Wielkanocnej Uroczystość NMP Królowej Polski. Dziś o
1600 – jak w pierwszą sobotę – Adoracja Najświętszego Sakramentu (i okazja do spowiedzi); o 1700
modlitwa Rycerstwa Niepokalanej, o 1730 naboŜeństwo majowe.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
naboŜeństwo majowe. W tygodniu naboŜeństwa majowe po Mszy wieczornej.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
W tym tygodniu nie będzie spotkania Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 1715 Godzina Święta oraz naboŜeństwo majowe (wyjątkowo przed Mszą wieczorną!).
W czwartek o godz. 1830 (!) uroczystość sakramentu bierzmowania. Liturgii będzie przewodniczył
ks. Biskup Rudolf Pierskała. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę godziny Mszy wieczornej.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
W sobotę, 9 maja, od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W przyszłą niedzielę o godz. 1030 uroczystość I Komunii Świętej. Parafian przychodzących zazwyczaj na tę Mszę Świętą, prosimy, jeśli to moŜliwe, o przyjście na inną godzinę.
W związku z bierzmowaniem i Komunią próby dla dzieci komunijnych będą we wtorek i w piątek o
1600. NaboŜeństwo i pierwsza spowiedź w sobotę o 1430 dla dziewczyn i o 1600 dla chłopców. Spowiedź dla rodziców, rodzeństwa i gości od 1700. Próba dla kandydatów do bierzmowania we wtorek
o 1900. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas I i II gimnazjum, podsumowujące cały
rok formacyjny, odbędzie się we wtorek, 12 maja, o godzinie 1900. NaleŜy zabrać ze sobą ksiąŜeczki.
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W sobotę, 9 maja w kościele seminaryjnym 14 alumnów WSD przyjmie święcenia diakonatu. Kandydatów polecajmy w naszych modlitwach.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Zdzisław Kucharczyk, lat 64, zam. na ul. Szczęśliwej 37
 Zofia Nowak, lat 78, zam. w Prudniku
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie

Wręczono Medale im. ks. Stefana Pieczki „Unitas in Veritate”
Działania podejmowane przez Kapitułę Medalu i,. ks. Pieczki i uroczystość wręczenia Medali maą dwa
zasadnicze cele. Jest to okazja, aby wspomnieć wyjątkowego duszpasterza Raciborskiej Fary, a takŜe uhonorować i docenić pracę ludzi zasłuŜonych, często Ŝyjących w ukryciu.
Oto tegoroczni laureaci:
Pani Brygida Kuś, wieloletnia pielęgniarka raciborskiego szpitala. Najbardziej kochała pracę z dziećmi.
Ofiarność Pani Brygidy nie miała końca. Szpital, jak mawiała, to mój drugi dom. Walczyła o Ŝycie kaŜdego pacjenta, troskliwe dbała o chorych. Podczas choroby i pobytu ks. Pieczki w szpitalu, Siostra Brygida opiekowała się proboszczem. „Był dla mnie jak brat” - opowiadała. W szpitalu pracowała od 1953
do ostatniego pacjenta, czyli do przeniesienia szpitala z Bema na Gamowską. Chorych odprowadzała na
nowe miejsce drogą krzyŜową z krzyŜem, w której wzięło udział wielu Raciborzan. Będąc na emeryturze, przychodziła do starego szpitala, pracując bezinteresownie.
Pan Franciszek Borysowicz, nasz parafianin. Muzyk, pedagog, dyrygent, aranŜer, organizator Ŝycia muzycznego, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W latach 1975–1981 kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Raciborzu, organizator Ŝycia muzycznego miasta, współuczestnik rewitalizacji placówek kulturalnych. Od 1981 do
2012 roku nauczyciel akademicki Uniwersytetu Opolskiego, od 2006 roku do chwili obecnej wykładowca PWSZ w Raciborzu. ZałoŜyciel i kierownik artystyczny zespołów wokalnych „Septyma” i „Septymka, dyrygent chóru PSM I st. w Raciborzu, Chóru mieszanego „Jedność” w Bieńkowicach oraz Chóru
ZNP w Raciborzu.
Ks. Stanisław Draguła, kapelan Rodzin Katyńskich i Kresowiaków, Zorganizował kilkadziesiąt pielgrzymek na Kresy Wschodnie, niosąc pomoc mieszkającym tam Polakom. W 1969 odbył podróŜ do
Związku Sowieckiego; po powrocie do kraju organizator wystawy ilustrującej katastrofalny stan zachowania obiektów sakralnych na terenie ZSRR przesłuchiwany przez SB. W lecie 1980 roku wspierał
strajkujących robotników w Oławie. Od jesieni 1980 odprawiał msze św. na terenie zakładów, organizował uroczystości patriotyczno-religijne, pomagał internowanym. Ks. Stefana Pieczkę poznał podczas
pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Pani Romana Kiedrowska. Związana ze Lwowem. Ostatnim transportem wyjechali ze Lwowa w Wigilię
1958 roku. Dojechali do punktu repatriacyjnego w Dąbrowie Niemodlińskiej koło Opola. Stamtąd, ze
względu na jej wykształcenie budowlane, cała rodzina została skierowana do Raciborza, Oprócz pracy
zawodowej czynnie udziela się w Parafii Wniebowzięcia NPM w Raciborzu Na przełomie lat 70. i 80.
XX wieku była instruktorką w Poradni Rodzinnej przy parafii. RównieŜ czynnie zaangaŜowała się w
działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Raciborzu.
Wszystkim laureatom gratulujemy. Polecamy teŜ ksiąŜkę o ks. Stefanie Pieczce ”Przerwany bieg”. KsiąŜka
jest do nabycia w zakrystii.
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.

