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II Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (20, 19 – 31)
„Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed śydami, przyszedł Jezus,
stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z
nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: JeŜeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włoŜę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włoŜę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza:
Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóŜ ją do mego
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I
wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano,
abyście wierzyli, Ŝe Jezus jest Mesjaszem, Synem BoŜym, i abyście wierząc mieli Ŝycie w imię Jego.”

N

ajroztropniej więc autor zauwaŜył, gdy nie
mówi po prostu, Ŝe Chrystus ukazał się świętym, to jest uczniom, ale Ŝe dopiero po ośmiu
dniach i to gdy byli wspólnie zgromadzeni. CóŜ
innego oznaczają te słowa jak nie to, Ŝe wszyscy
byli zgromadzeni w jednym domu? I dlatego
stwierdzamy z powodu tego ścisłego i godnego
podziwu spostrzeŜenia, Ŝe Chrystus objawił nam
czas wspólnych zebrań, czyli Eucharystii sprawowanej z Jego powodu. Nawiedza nas bowiem i
przebywa z tymi, którzy z Jego powodu zgromadzili się w szczególny sposób dnia ósmego, to jest w
niedzielę... Jest więc rzeczą bardzo słuszną, Ŝe
święte zebrania odbywamy w niedzielę, ósmego
dnia, w kościołach, i jeśli trzeba powiedzieć coś
tajemnego, to ze względu na potrzeby umysłów,
zamykamy drzwi. Lecz nawiedza nas i pojawia się
nam wszystkim Chrystus niewidzialny, a zarazem
widzialny: niewidzialny jako Bóg, widzialny nato-

miast w Ciele. Pozwala się dotknąć i daje nam
swoje święte Ciało do dotknięcia. Przystępujemy
wedle BoŜej łaski do udziału w mistycznej Eucharystii wziąwszy do ręki Chrystusa, abyśmy i my
słusznie uwierzyli, ze On wskrzesił swoją własną
świątynię (ciała). śe zaś udział w świętej Ofierze
jest pewnego rodzaju wyznawaniem zmartwychwstania Chrystusa, łatwo wykazać na podstawie
tego, co On powiedział, Ŝe spełnił to, co zostało
przepowiedziane. Połamał bowiem chleb – jak
napisano – i rozdawał go mówiąc: „To jest Ciało
moje za was wydane dla zgładzenia grzechów. To
czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Udział w
świętych tajemnicach to pewnego rodzaju prawdziwe wyznanie i wspomnienie, Ŝe dla nas i z powodu nas Pan umarł i powrócił do Ŝycia, przez co
my napełniamy się Boskim błogosławieństwem.
św. Cyryl Aleksandryjski († 444)
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Poniedziałek – 4 kwietnia 2016 – Zwiastowanie Pańskie
Łk 1,26-38
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI śYCIA
W czasie Mszy Świętych okazja do złoŜenia deklaracji Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych
630
Za †† siostry Gizelę Niemiec i Irenę Wycisk, †† rodziców Jana i Annę Reichel i całe †† pokrewieństwo
900 1. Za † ojca Eugeniusza Nowak w 20. rocznicę śmierci, †† siostry Zofię i Ryszardę
2. Za † Wiktora Bobko (od koleŜanek i kolegów z „Iskierki”)
1730
Nieszpory z Uroczystości Zwiastowania Pańskiego
1800 1. Za †† Pelagię Kowalczyk, Barbarę Rydzek, Filipa Kowalczyk i Mikołaja Rydzek oraz za †† z
obu stron
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Franciszka Kucia w 10. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny z
obu stron
Wtorek – 5 kwietnia 2016
J 3,7-15
630
Za † ks. Filipa Wolnik w dniu urodzin, † siostrę Marię Paskuda i wszystkich †† z rodziny
Wolnik i Paskuda
800
W języku niemieckim: Für †† Eltern Julianna und Friederik, †† Geschwister Maria, Resi und
Walter, Schwägerin Elizabeth, Gerhard und Anton Krzikalla
1800 1. Za †† rodziców Janinę i Aleksandra, teściów Bronisławę i Piotra i wszystkich †† z rodziny
2. W intencji Marty Ahle i całej rodziny o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Środa – 6 kwietnia 2016
J 3,16-21
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † brata Jarogniewa Wojackiego w rocznicę urodzin i całe †† pokrewieństwo
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jana Nycza w 10. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z
900
obu stron
1800 1. Dziękczynna w intencji Małgorzaty i Gabriela Wycisk z okazji 25. rocznicy ślubu z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
2. Za † Zbigniewa Kikinę i wszystkich †† z rodziny
I Czwartek miesiąca – 7 kwietnia 2016
J 3,31-36
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Celiny i Czesława z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1630
Szkolna: Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie w intencji Marianny z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o BoŜe
błogosławieństwo w rodzinie
1730
Godzina Święta
1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. W intencji Danuty z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Piątek – 8 kwietnia 2016
J 6,1-15
630
W intencji Małgorzaty Draszczyk z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
900
Za †† Dionizego, ks. Boguchwała i Bronisława Kołodziejczyków
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za † męŜa Pawła Kozioł w 11. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Leontynę i Konstantego Traczewskich z prośbą o dar Ŝycia wiecznego oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
1830
Spotkanie dla wszystkich kandydatów do bierzmowania (klasy I, II i III gimnazjum)
1930
Msza Święta dla młodzieŜy (po Mszy spotkanie dla wolontariuszy SDM)

www.nspjraciborz.pl

parafii pw. NSPJ w Raciborzu

3

Sobota – 9 kwietnia 2016
J 6,16-21
630 1. Za † Czesławę Burda
2. Za †† Annę i Teofila Depta, Marię Szarf i dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Z okazji 55. rocznicy ślubu RóŜy i Józefa z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Za † matkę i Ŝonę Henrykę Turkiewicz w 4. rocznicę śmierci
1930
Wieczór z Modlitwą Uwielbienia
III Niedziela Wielkanocna – 10 kwietnia 2016
Dz 5,27-32.40-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
700
Za †† teściów Edeltraudę i Teodora Kołodziej
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Do BoŜej Opatrzności z okazji 25. rocznicy ślubu BoŜeny i Juliana z podziękowaniem za
900
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1030
Do Miłosierdzia BoŜego z okazji 50. rocznicy urodzin GraŜyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Boskiej i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1200
Do BoŜej Opatrzności w intencji rodziny Domin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Jerzego z
okazji 60. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: o poszanowanie ludzkiego Ŝycia od poczęcia do naturalnej śmierci
• Dzisiaj, w niedzielę Miłosierdzia BoŜego, zapraszamy na godz. 1500 na Koronkę do BoŜego Miłosierdzia, a po niej na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie. Dziś okazja do uczczenia relikwii
św. S. Faustyny.
• Ze względu na Wielki Tydzień liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie obchodzona
w najbliŜszy poniedziałek. W czasie Mszy Świętych będzie okazja do złoŜenia deklaracji Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. Przypomnijmy, Ŝe jest to zobowiązanie się do modlitwy za jedno poczęte
dziecko, którego Ŝycie jest zagroŜone. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy (do Narodzenia Pańskiego) i
polega na 1 dziesiątce róŜańca dziennie oraz krótkiej modlitwie podanej w deklaracji. Deklaracje moŜna odebrać dziś po Mszach u ministrantów.
• W tym tygodniu spotkania będą mieli kandydaci do bierzmowania z klas I gimnazjum. Ponadto
wszystkich kandydatów z klas I, II i III gimnazjum zapraszamy na spotkanie w piątek po wieczornej Mszy Świętej. Obecność obowiązkowa, prosimy przynieść ksiąŜeczki.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• Z racji pierwszego czwartku miesiąca o 1730 Godzina Święta.
• W tym tygodniu swoje spotkania w salkach mają dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1930.
• W sobotę o 1930 Wieczór z Modlitwą Uwielbienia.
• Diecezjalne Centrum Światowych Dni MłodzieŜy wraz Diecezjalną Szkołą Nowej Ewangelizacji św.
Jacka zapraszają rodziny (w szczególności dorosłych), które będą przyjmować młodzieŜ w trakcie Dni
w Diecezji, na rekolekcje „Kurs Nowe śycie”, które odbędą się od 8 do 10 kwietnia w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Koszt: 170 zł za osobę. Zapisy: www.sne.opole.pl
• Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów „Oremus” proponuje Jubileuszową Pielgrzymkę
Zawierzenia w dniach 29 kwietnia do 1 maja 2016 r. W planie Kraków, Ludźmierz, Zakopane, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Cena 250 zł, Zgłoszenia pod tel. 509 701 284.
• Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę do Pragi oraz o planowanej pielgrzymce na Kresy.
• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.

4

Źródło - gazetka

•

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas Diecezjalny, za tydzień na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do kupna relikwiarza św. S. Faustyny.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Aniela Matlahowski, lat 87, zam. w Niemczech
 Adela Morawiec, lat 76, zam. na ul. Ocickiej 3 (ostatnio DPS)
 Marian Ryszkowski, lat 71, zam. na ul. Dworskiej 50
 Waltraud Chluba, lat 83, zam. na ul. Kochanowskiego 5
 Antoni Skirtun, lat 86, zam. na ul. Kosmonautów 15
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Czy za 3 złote moŜna kupić ksiąŜkę? I do tego dobrą ksiąŜkę?
Wbrew pozorom moŜna. Autor jest nam dobrze znany. To ks. Aleksander Radecki. To daje gwarancję bystrych i trafnych spostrzeŜeń z
Ŝycia liturgicznego, ale i wiele jasnych i oczywistych (???) podpowiedzi, co wypada, a czego nie wypada w kontekście liturgii i Eucharystii.
Zamiast reklamy zasłyszana wypowiedź (w kontekście Wielkanocy).
Po raz pierwszy Wigilia Paschalna odbyła się w nocy o 22.00. Przybyło bardzo wielu parafian, Wszystko udało się pięknie.
I oto w ciemności rozległ się głos dwóch młodych męŜczyzn, którzy
roztrząsali dylemat: Słuchaj! – mówił jeden z nich. – Co mam teraz
zrobić? Cały Wielki Post nie wypiłem ani kropli alkoholu, jak zresztą
co roku. Miałem taki zwyczaj, Ŝe po porannej Mszy i rezurekcji sięgałem z radością po buteleczkę. Teraz procesja jest w środku nocy. I co
teraz: mam wypić po powrocie do domu, czy czekać do rana na śniadanie jak kiedyś?
... za 3 złote moŜna zyskać niejedną odpowiedź. Zachęcamy do
kupna (a moŜe i podarowania komuś?)

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego ZagroŜonego Zagładą
Nie jest to adopcja prawna dziecka po urodzeniu, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagroŜonego
zabiciem w łonie matki. WyraŜana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie Ŝycia dziecka wybranego przez Boga Dawcę śycia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie
adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Dziś obok aborcji dochodzą inne zagroŜenia. W Gościu Niedzielnym z 13 marca br. czytamy: W 2014
roku w programie In Vitro uczestniczyło 8685 par. Powstało 43.000 zarodków. Uzyskano 2599 ciąŜ i urodziło się tylko... 214 dzieci.
Rodzi się pytanie a co z resztą? Czy to aby na pewno „słuŜba Ŝyciu”? Otoczmy modlitwą kaŜde poczęte
Ŝycie. Okazją jest Dzień Świętości śycia – dzień Zwiastowania Pańskiego.
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 – 800;
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.

