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VI Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Jana (15, 9-17) 
 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli 
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 
miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby 
radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, 
jeŜeli czynicie to, co wam przykazuję. JuŜ was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przyka-
zuję, abyście się wzajemnie miłowali.” 
 

an oświadcza, Ŝe daje swoim uczniom nowe 
przykazanie wzajemnej miłości. „Przykazanie 

nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” 
(J 13,34). CzyŜ to przykazanie nie istniało juŜ w 
Prawie BoŜym dawnego Przymierza? PrzecieŜ 
czytamy: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie 
samego”. Dlaczego więc Pan mówi o nowym przy-
kazaniu, skoro przekonaliśmy się, Ŝe istniało ono 
juŜ tak dawno? Czy moŜe dlatego jest ono przyka-
zaniem nowym, Ŝe Pan zwlókł z nas starego czło-
wieka, a przyoblekł w nowego? OtóŜ miłość odna-
wia tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu 
posłuszny. Ale nie o kaŜdą miłość tu chodzi, lecz 
tylko o tę, o której Pan dodał: „Jak Ja was umiło-
wałem”(J 13,34; 15,12), aby ją odróŜnić od miłości 
cielesnej. Ta właśnie miłość Pana nas odnawia, 
abyśmy stali się ludźmi nowymi, spadkobiercami 
nowego Przymierza, śpiewającymi pieśń nową. Ta 
miłość odnowiła Ŝyjących niegdyś sprawiedliwych, 
patriarchów i proroków, później świętych Aposto-
łów, a teraz nowymi czyni równieŜ pogan. I na 
całej ziemi, z całej ludzkości tworzy i gromadzi 
nowy lud, ciało nowo zaślubionej Oblubienicy 

Jednorodzonego Syna BoŜego. [...] Pełni tej miłości 
wszyscy wzajemnie się troszczą o siebie: Bo gdy 
jeden cierpi, cierpią z nim inni, a gdy ktoś jest 
wyróŜniony, wszyscy z nim się radują. Wszyscy 
bowiem słuchają i przestrzegają tego, co Pan po-
wiedział: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali”. Oni miłują nie jak ci, którzy 
grzeszą, ich miłość nie jest zwyczajną ludzką miło-
ścią. Lecz są bogami i wszyscy są synami NajwyŜ-
szego i braćmi Jedynego Syna BoŜego, a więc 
miłują się wzajemnie tą miłością, jaką umiłował ich 
Pan, aby doprowadzić ich tam, gdzie wszystkie 
pragnienia zostaną nasycone dobrami. Wtedy 
wszystkie pragnienia zostaną nasycone, gdyŜ Bóg 
będzie wszystkim we wszystkich. Taką miłość daje 
nam Ten, który powiedział: „Jak Ja was umiłowa-
łem, tak i wy miłujcie się wzajemnie”. On umiło-
wał nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłując 
nas, dał nam moc, abyśmy związali się wzajemną 
miłością i abyśmy zjednoczeni słodką więzią miło-
ści stali się ciałem tak wspaniałej Głowy. 

 
św. Augustyn (zm. w 430 r.) 
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Poniedziałek – 11 maja 2015        J 15,26-16,4 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny, Marka i Romana z okazji urodzin o zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo 
   700   Za † matkę ElŜbietę Czyszczon w 4. rocznicę śmierci oraz za †† dziadków Annę i Maksymi-

liana Pielczyk 
 1730   Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje 
 1800 1. Za † mamę Eugenię w 2. rocznicę śmierci i za † babcię Annę w 21. rocznicę śmierci 
   2. Za † Henryka Furtak o dar Ŝycia wiecznego 
      NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 12 maja 2015         J 16,5-11 
   630   Za † Kamila Gacek (od rodzin Gawron, Lang i Bantała) 
   800   W języku niemieckim: Za †† rodziców Józefa i Marię Klinik, córkę Łucję, syna Pawła i Anto-

niego, Karola i Ŝonę Antoninę, dusze z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   W intencji Janiny Nowackiej z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1730   Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje 
 1800 1. Za †† rodziców Wejerowskich 
   2. Za † męŜa Piotra Porydzaj, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron 
      NaboŜeństwo majowe 
Środa – 13 maja 2015         J 16,12-15 
   630   Za † Jana Tyszkiewicza (w 30. dzień) 
   700   W intencji Joanny o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego 
 1730   Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje 
 1800 1. Za †† rodziców Ignacego i Katarzynę, siostrę Dorotę, brata Jana i bratową Mariannę oraz za 

dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do BoŜego Miłosierdzia przez wstawiennictwo św. O. Pio w intencji dzieci i wnuków o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
      NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 14 maja 2015 – św. Macieja Apostoła     J 15,9-17 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców z obu stron: Janinę i Tadeusza Goniowskich, Mieczy-

sławę i Kazimierza Koczupinda, dziadków z obu stron, pokrewieństwo Kamińskich, Kraszew-
skich, za † chrześniaka Łukasza Koczumińskiego i za dusze w czyśćcu cierpiące 

   700   Za † Danutę Hytroś i wszystkich †† z rodziny 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Danutę i Mieczysława, braci Józefa i Mieczysława, 

babcię Marię Jankiewicz oraz pomordowanych w rodzinie Ciesielskich 
   2. Za † Irenę Sosnowską w 3. rocznicę śmierci 
      NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 15 maja 2015         J 16,20-23 
   630   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji wnu-

ka Filipa i powrót do zdrowia, z prośbą o łaskę wiary dla syna Andrzeja i wnuków oraz syna 
Ryszarda i wnuków 

   900   Za † Teresę Lenart w 9. rocznicę śmierci, † Małgorzatę Chmiel w 8. rocznicę śmierci oraz 
wszystkich †† z rodziny z obu stron 

 1800 1. Za † męŜa Emanuela Nawrockiego w 16. rocznicę śmierci, †† teściów oraz brata Krzysztofa 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† Ritę i Herberta Jonas, † Helenę Bazukiewicz i 

dusze w czyśćcu cierpiące, za † Dariusza PrzysięŜny w 9. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa, 
Adama Rzeszewskiego i †† z rodziny, za † Erwina Oleś (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 
10), za † Tadeusza Kaniuch (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), do Miłosierdzia BoŜego za 
† męŜa Józefa Mielczarka w 7. rocznicę śmierci oraz wszystkich †† z rodziny z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące, za †† teściów Teresę i Józefa Kula,  za †† rodziców Józefa i Paulinę 
Wojtu ś oraz Jana i Ewę Sobota, za † Jerzego Kobiela (od grona pedagogicznego z SP z 
DzierŜoniowa), za † Czesławę Betker (w 30. dzień), za † ojca Wasyla Białuskiego i za † syna 
Kamila Białuskiego w 4. rocznicę śmierci, za † Kamila Gacek (od kuzyna Krystiana), za † Je-
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rzego Stera (w 30. dzień), za † Andrzeja Wieczorka (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy 
Katowickiej 17a), za † Jana Króla , za † Marię Woch (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 11), za 
† Krystynę Kuriata (w 30. dzień), za † męŜa i †† z rodziny, za † Danutę Wojciechowską (w 
30. dzień), za † Zdzisława Kucharczyka (w 30. dzień), za † męŜa i ojca Manfreda Czekalla, † 
brata Jana Krzykalla  w dniu ich urodzin i za †† rodziców 

      NaboŜeństwo majowe 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy  
Sobota – 16 maja 2015 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i męcz., patr. Polski  J 17,20-26 
   630   Za †† Agnieszkę i Otylię Cwik, brata Ferdynanda i pokrewieństwo 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1400   Ślub: Aleksandra Rostowska – Nicolas Prause 
 1630   Spowiedź dla dzieci przed rocznicą Komunii 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka i †† z rodziny 
   2. Za † ojca Piotra w rocznicę śmierci, † mamę Annę, teściów i wszystkich †† z rodziny 
Niedziela – 17 maja 2015 – Wniebowstąpienie Pańskie  Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20 
   700   Do BoŜej Opatrzności i Najświętszego Serca Pana Jezusa o zdrowie i opiekę Matki BoŜej, o 

BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za †† rodziców Piotra i Helenę, babcię Łucję, ciocię Marię, Franciszka i †† z rodziny 
 1030 1. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej – Msza Święta w intencji dzieci i ich rodzin 
   2. W intencji Genowefy i Mariana z okazji 60. rocznicy ślubu oraz za Ŝyjącą rodzinę z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Marioli i Artura z okazji ich urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1400   Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim 
 1500   Pielgrzymka do par. Świętej Rodziny w Branicach i grobu Abp Nathana 
 1545   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   Za † Jana Bębnowicz 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji diakonów, którzy przyjęli święcenia oraz o nowe powołania 
 
• W miniony czwartek ks. Biskup Rudolf Pierskała udzielił sakramentu bierzmowania 64 osobom, 

natomiast dziś po raz pierwszy do Komunii Świętej przystąpiła grupa 69 dzieci. Wczoraj teŜ 
miały miejsce święcenia diakonatu. Wszystkim, którzy dzięki tym sakramentom zbliŜyli się do 
Chrystusa Ŝyczymy obfitych łask BoŜych i wierności Chrystusowi w całym ich dalszym Ŝyciu. 
Przez cały tzw. „biały tydzień” zapraszamy dzieci w strojach komunijnych na wieczorne Msze Święte 
o 1800. (Nie będzie Mszy szkolnej w czwartek). 

• Dzisiaj jeszcze o 1600 naboŜeństwo dziękczynne dla dzieci i ich rodzin, zapraszamy takŜe na godz. 
1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo majowe. 

• NaboŜeństwa majowe w tygodniu po wieczornej Mszy Świętej. PoniewaŜ do litanii loretańskiej 
wprowadzono nowe wezwanie: ”Matko miłosierdzia”, dlatego proponujemy w naszych Drogach do 
nieba dopisać to wezwanie (po wezwaniu „Matko łaski BoŜej”). 

• PoniewaŜ w przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, dlatego w ponie-
działek, wtorek i środę przypadają Dni Krzy Ŝowe z procesją i modlitwą o urodzaje o godz. 1730. 

• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotka-

nie Klubu Seniora. 
• Spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania z klas I i II gim-
nazjum, podsumowujące cały 
rok formacyjny, odbędzie się we 
wtorek, 12 maja, o godz. 1900. 
NaleŜy zabrać ze sobą ksiąŜeczki. 
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• Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie liderów i wolonta-

riuszy ŚDM . 
• Za tydzień o 1030 Msza Święta w rocznicę Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci z klas IV w sobotę 

o 1630. 
• W przyszłą niedzielę o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim; o godz. 1545 

RóŜaniec Fatimski. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę po południu planujemy udać się na krótką pielgrzymkę do kościoła 

Świętej Rodziny w Branicach oraz do przeniesionego niedawno grobu Biskupa Nathana. Wyjazd 
będzie o 1500. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 

• W sobotę odbywa się X diecezjalna pielgrzymka rowerowa na G. św. Anny. Co prawda wspólny 
wyjazd jest z Opola, ale moŜna się tam udać indywidualnie z Raciborza. 

• W Nysie w dniach 22-24 maja odbędą się rekolekcje organizowane przez Wspólnotę Trudnych 
MałŜeństw SYCHAR. Temat: "Profilaktyka kryzysu małŜeństwa". Szczegółowe informacje na stro-
nie: http://opole-jacka.sychar.org 

• W sobotę 30 maja 2015 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking, tym 
razem z Kamienia Śląskiego na Górę św. Anny. 

• Zapraszamy na III Ogólnopolską Pielgrzymkę śywego RóŜańca pod hasłem "RóŜaniec ocaleniem 
rodziny", którą odbędzie na Jasnej Górze w sobotę 6 czerwca 2015 r. Zgłoszenia do 25 maja. 

• RównieŜ 6 czerwca w klasztorze Annuntiata odbędzie się spotkanie dla Rad Parafialnych, natomiast 
na Lednicy odbędzie się XIX Spotkanie Młodych. JuŜ teraz zapraszamy młodzieŜ i zachęcamy do 
zapisów. 

• 16 maja odbędzie się zbiórka zuŜytego sprzętu organizowana przez miasto. RównieŜ 21 maja odbędzie 
się w parafii zbiórka zuŜytego sprzętu dla stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby. Dziś takŜe przed kościołem zbiórka na rzecz 
poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu. Za tydzień dodatkowa zbiórka na cele remontowe. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szcze-
gólny dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych za dar złoŜony na rzecz naszej parafii. Przygotowy-
wany jest nowy baldachim. 

• Jutro w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie związane z leczeniem róŜnych chorób – szcze-
góły na ulotkach. 

 

Apel Księdza Biskupa w związku z trzęsieniem ziemi w Nepalu 
Drodzy Diecezjanie, przyłączając się do apelu PapieŜa Franciszka oraz Przewodniczącego Konfe-

rencji Episkopatu Polski, proszę Was o braterską solidarność z poszkodowanymi w wyniku trzęsienia zie-
mi w Nepalu. 

Bogu powierzamy wszystkich, którzy stracili Ŝycie, a tych, którzy przeŜyli kataklizm 
i są cięŜko doświadczeni, chcemy wesprzeć pomocą materialną. 

W niedzielę 10 maja br. w kościołach naszej diecezji zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek. Ze-
brane pieniądze przekaŜemy za pośrednictwem naszej Caritas diecezjalnej na konto Caritas w Nepalu, która 
juŜ organizuje pomoc, rozdziela namioty, opatruje okaleczonych, rozdaje Ŝywność i wodę. Niech nasza wraŜ-
liwość i wsparcie pomoŜe uczynić jak najwięcej dobra dla dotkniętej cierpieniem ludności Nepalu. 

Z serca wszystkim błogosławię 
        Wasz biskup  † Andrzej Czaja 

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. 


