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Odpust Parafialny
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Ewangelia według św. Jana (19, 31-37)
„PoniewaŜ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie
pozostawały na krzyŜu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był
wielkim świętem - śydzi prosili Piłata, aby ukrzyŜowanym połamano
golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc Ŝołnierze i połamali golenie
tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyŜowani. Lecz
gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, Ŝe juŜ umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z Ŝołnierzy włócznią
przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo
jego jest prawdziwe. On wie, Ŝe mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego,
którego przebodli.”

G

orące pragnienie naszego Pana, by Jego Najświętsze Serce doznawało szczególnej czci,
zmierza – jak sądzę – do odnowienia w naszych
duszach skutków Odkupienia. Najświętsze Serce
Jezusa jest bowiem niewyczerpalnym źródłem,
które nic innego nie pragnie, jak tylko wypełnić
sobą serca pokorne, aby były wolne i gotowe poświęcić Ŝycie zgodnie z Jego świętą wolą. Z tego
BoŜego Serca nieustannie wypływają trzy strumienie: pierwszy jest strumieniem miłosierdzia dla
grzeszników, strumieniem sprowadzającym ducha
Ŝalu i pokuty; drugi jest strumieniem miłości niosącym pomoc wszystkim uciśnionym, zwłaszcza tym,
co dąŜą do doskonałości, by mogli znaleźć moc do
pokonania przeszkód. Z trzeciego zaś strumienia
płynie miłość i światło dla wiernych Jego przyjaciół, których pragnie zjednoczyć ze sobą przekazując im swą naukę i przykazania, aby kaŜdy z nich
na swój sposób poświęcił się całkowicie pomnaŜaniu Jego chwały. To BoŜe Serce jest niezgłębioną
otchłanią wszelkich dóbr, do której ubodzy mają się
zwracać we wszystkich swoich potrzebach. Ono
jest otchłanią radości, w której przepadają wszystkie nasze smutki. Jest otchłanią pokory przeciwko
naszej pysze; jest otchłanią miłosierdzia dla nie-

szczęśliwych, jest wreszcie otchłanią miłości, w
której powinniśmy ukryć całą naszą nędzę. We
wszystkim, co czynicie, chciejcie się jednoczyć z
Sercem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na początku dla osiągnięcia właściwego usposobienia, przy
końcu – dla zadośćuczynienia. Nie czynicie Ŝadnego postępu w modlitwie? Ofiarujcie Bogu modlitwę, którą Boski Zbawiciel zanosi za nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Ofiarujcie Jego
Ŝarliwość jako wynagrodzenie za waszą letniość.
We wszystkim, co czynicie, mówcie: „BoŜe mój,
czynię to lub znoszę w Sercu Twego Syna, według
świętych Jego pragnień, jakie ofiaruję Tobie na
wynagrodzenie za wszystko, co jest grzeszne i
niedoskonałe w moich czynach”. Tak czyńcie we
wszystkich okolicznościach Ŝycia. Kiedy zaś spotka
was jakaś przykrość, udręczenie lub niesprawiedliwość, wtedy tak mówcie do siebie: „Przyjmij
ochotnie to, co dla zjednoczenia się z tobą zsyła na
ciebie Najświętsze Serce Jezusa. Nade wszystko
zaś zachowajcie pokój serca, który przewyŜsza
wszelkie skarby. Do jego utrzymania nic bardziej
nie pomaga jak wyrzeczenie się własnej woli i
przyjęcie zamiast niej woli BoŜego Serca.
św. Małgorzata Maria Alacoque (zm. w 1690 r.)
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Poniedziałek – 15 czerwca 2015 – bł. Jolanty, zakonnicy
Mt 5,38-42
630
Za córki, zięciów i wnuki o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
700
Za † męŜa Adolfa Sekuła w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców Jana i Marię, dwóch braci oraz za
rodziców Józefę i Alberta Bajer
1800 1. Do Opatrzności BoŜej w intencji Zofii z podziękowaniem za otrzymane zdrowie, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla dzieci: Grzegorza i Małgorzaty z rodziną
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † ojca Zbigniewa Małanka w 2. rocznicę śmierci i †† z
rodziny, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Antoniego Jabłonka, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Ŝonę Halinę Staniszewską, †† rodziców oraz
siostry Genowefę, Stefanię, Helenę i brata Stanisława, za † Andrzeja Wieczorka (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Ŝonę Marię Naciuk oraz † mamę Marię, za † Aleksandra Mrówka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za †† rodziców Gerharda i Katarzynę
Niestrój, dziadków z obu stron, za † Maksymiliana Korus (w 30. dzień) oraz † Krystynę Korus w 20. rocznicę śmierci, za † Aurelię Chęć (w 30. dzień), za † Karola KałuŜę (w 30. dzień),
za † Agnes Gawęcką (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy Katowickiej 9), za † Zofię Michalczyk (od sąsiadów z ulicy Łąkowej 2c); za † matkę Helenę Cebula w 3. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 16 czerwca 2015
Mt 5,43-48
630
Za † syna Jana w rocznicę śmierci, †† męŜa Eugeniusza, zięcia Mariana, wszystkich †† z całej
rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Anna und Franz Nowak
900
Z okazji imienin Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1800 1. Za † Jerzego Kobiela
2. Za † tatę Kazimierza w 10. rocznicę śmierci, †† z rodziny oraz † Sławka Wacławik
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 17 czerwca 2015 – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Mt 6,1-6.16-18
630
Do BoŜego Miłosierdzia przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i wiarę dla wnuczki Ady w 19. rocznicę urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
700
Za †† rodziców Matyldę i Stanisława, braci Pawła, Rudolfa i Jerzego, siostry Marię, RóŜę i
Annę i †† z rodziny, pokrewieństwo Hanusek
1800 1. Za †† rodziców Marię, Władysława, Edwardę, Jana, siostrę Mieczysławę, brata Mariana,
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Gintra, †† rodziców Ignacego, Martę, teściów Józefa, Gertrudę, †† Pawła i Małgorzatę, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
3. Do BoŜej Opatrzności w intencji Klaudii w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 18 czerwca 2015
Mt 6,7-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Efrema w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefa i Gertrudę, Stanisława i Marię, pokrewieństwo, † Zofię Swaby oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Izabeli z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem
700
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1630
NaboŜeństwo czerwcowe dla dzieci
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Andrzeja Grabowskiego w 2. rocznicę śmierci oraz za ††
rodziców Annę i Nikodema Bobryk, teściów Agnieszkę i Eryka Grabowskich a takŜe za ††
pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę
Matki Boskiej w intencji rodziny Koza
NaboŜeństwo czerwcowe
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Piątek – 19 czerwca 2015
Mt 6,19-23
630
Za † Marię Woch (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej)
900
Za † Jadwigę Lenart, †† rodziców Annę i Jana
1800 1. Za †† Henrykę i Bolesława Rudzkich w kolejną rocznicę śmierci
2. W intencji Moniki z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas nauki i dalszym Ŝyciu
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
Msza Święta młodzieŜowa, spotkanie z młodzieŜą z Białorusi
Sobota – 20 czerwca 2015 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Mt 6,24-34
630
Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa, Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w intencji Gizeli
w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo, za †† męŜa, rodziców, brata i bratową
700
Za † Annę Dastig i †† z rodziny Dastig i Morawiec
1300
Do BoŜej Opatrzności w intencji Ryszarda Warkocz w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 25. rocznicy ślubu Danuty i Jarosława
Rzehak z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie w rodzinie
2. Za †† rodziców Potaczek i Strzałka, †† rodzeństwo z obu stron
XII Niedziela zwykła – 21 czerwca 2015
Hi 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
700
Za † Janinę Piskorską w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i †† z rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji
Stefanii i Władysława w 45. rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla
całej rodziny
1030
W intencji ks. Piotra z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej (od
RóŜ RóŜańcowych)
1200
W intencji Barbary i Marcelego Winkler z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Olgę Fajngold i † ojca Maksymiliana oraz †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: w intencji naszej parafii
• Dzisiaj uroczystość odpustowa w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy w róŜnoraki sposób
troszczą się o Ŝycie parafialne, zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i materialnym. Zapraszamy
jeszcze na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory
niedzielne.
• Dziś takŜe w naszej parafii od 1500 organizowane przez projekt misyjny „Młodzi dla Kamerunu”
„Spotkanie z Afryką”, a więc występy zespołów, Koronka do BoŜego Miłosierdzia o 1530, spotkania
z misjonarzami, wioska misyjna. Dochód przeznaczony jest na budowę szkół w Kamerunie.
• W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu
Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• W środę w czasie wieczornej Mszy Świętej zostanie powołany do istnienia pierwszy Krąg Rodzin w ramach Domowego
Kościoła Ruchu Światło-śycie. Jest to
grupa rodzin, która podejmuje się comiesięcznych spotkać formacyjnych.
• W czwartek o 1630 naboŜeństwo czerwcowe dla dzieci.
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W czwartek o 17 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. Po Mszy spotkanie wolontariuszy i
liderów SDM.
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba oraz ksiąŜka „Zapiski ks. Szywalskiego”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę dodatkowa
zbiórka przed kościołem na cele remontowe.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Arkadiusz Sulik, z Kuźni Raciborskiej
 Jan Stanienda, lat 65, zam. na ul. Szczęśliwej 41 (Msza 16.06.2015 o 14.3o, pogrzeb w Gliwicach 17.06.2015)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie
30

Z Encykliki Miserentissimus Redemptor Piusa XI o zadośćuczynieniu NSPJ
Konieczność zadośćuczynienia
Do tych wszystkich hołdów, w szczególności zaś do tego poświęcenia, nie jak przypieczętowanego tak
bogatym w owoce świętym Chrystusa Króla, naleŜy dołączyć inny hołd, o którym, Czcigodni Bracia, pragnę z Wami nieco obszerniej tutaj pomówić: naleŜy dołączyć obowiązek godnego zadośćuczynienia, jak
powiadamy, względnie naprawy, jak inni mówią, względem Najświętszego Serca Jezusa. GdyŜ, o ile
pierwszym i zasadniczym celem ofiarowania się jest, by stworzenie miłością odwzajemniało się Stwórcy
za Jego miłość, o tyle samo przez się wynika powtóre, Ŝe zmyte muszą być ubliŜenia, tej odwiecznej Miłości... wyrządzone, o ile uchybiono Jej wskutek zapomnienia, lub teŜ ubliŜono Jej: oto, co nazywamy ogólnie mianem obowiązku zadośćuczynienia.
Jeśli wręcz te same względy skłaniają nas do wypełnienia, jednego i drugiego obowiązku, to jednak do
obowiązku zadośćuczynienia i ekspiacji zniewala nas potęŜniejszy wzgląd sprawiedliwości i miłości, by
odpokutować obrazę, wyrządzoną naszymi przewinieniami i pokutą przywrócić naruszony porządek:
wzgląd miłości, by współczuć z Chrystusem cierpiącym i "nieprawościami zranionym" i by Mu okazać
nieco pocieszenia w miarę naszej nieudolności. Albowiem, poniewaŜ wszyscy jesteśmy grzesznikami,
obciąŜonymi wielu przewinieniami, czcić powinniśmy naszego Boga nie tylko tym, Ŝe wysławiamy Jego
NajwyŜszy Majestat w sposób przykazany, czy teŜ tym, Ŝe uznajemy w modlitwie Jego najwyŜsze panowanie, czy teŜ wreszcie tym, Ŝe wysławiamy Jego bezgraniczną szczodrobliwość wyraŜaniem naszej
wdzięczności; lecz musimy nadto zadośćuczynić Bogu mścicielowi za ,nasze rozliczne grzechy, przewinienia i zaniedbania". Do ofiary więc, którą się Bogu oddajemy i przez którą uchodzimy za poświęconych
Bogu tą świętością i stałością, które, jak poucza Doktor Anielski (II, 11. q. 81 a, 8 c.), tkwią w ofierze,
dołączyć naleŜy jeszcze ekspiację, która zmazuje całkowicie grzechy, by zaprawdę Święta, NajwyŜsza
Sprawiedliwość nie odrzuciła nas niegodnych i bezwstydnych i nie wzgardziła naszą ofiarą bez przyjrzenia
się jej, lecz wdzięcznie ją przyjęła.
Obowiązek zadośćuczynienia dla całego rodzaju ludzkiego.
Ten obowiązek ekspiacji dotyczy całego rodzaju ludzkiego, poniewaŜ, jak wiara chrześcijańska poucza, po ubolewania godnym upadku Adama, rodzaj ludzki, dotknięty dziedziczną zmazą, ulegający namiętnościom i nędznie znieprawiony, skazany byt na wieczną zagładę. Niektórzy zarozumiali mędrcy
naszego wieku, idąc za dawnym błędem Pelagjusza, przeczą temu i wysławiają, jakąś wrodzoną naturze
ludzkiej cnotę, która własną siłą wznosi się na wyŜyny. Apostoł odrzuca tę fałszywą naukę zarozumiałości
ludzkiej, pouczając nas, Ŝe "z natury jesteśmy synami gniewu" (Ef 2, 3). I rzeczywiście juŜ od początku
ludzie, jakby uznawali obowiązek tej wspólnej ekspiacji i składając Bogu hołd nawet publiczny, wiedzeni
jakimś zmysłem przyrodzonym, poczęli tę ekspiację w czyn wprowadzać.
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.

