gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 17/2016 (637) 24 kwietnia 2016 r.

V Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (13,31-35)
„Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn
Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został
chwałą otoczony. JeŜeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg
Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak
to śydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy
pójść nie moŜecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; Ŝebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, Ŝeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.”

N

ie sądźcie teŜ, bracia moi, iŜ gdy Pan mówi:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali”, zostaje pominięte owo największe przykazanie, abyśmy miłowali „Pana Boga
z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze
wszystkiej myśli swojej”, jakby się wydawało, Ŝe
to opuszczono, bo powiedziano tylko, „abyście się
wzajemnie miłowali”. Było to związane z tym, co
naleŜy do innego przykazania, które mówi: „Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego.
Na tych dwóch przykazaniach całe prawo zawisło i
prorocy” (Mt 22,37-40). Jednak ci, którzy dobrze
rozumieją, w jednym z tych przykazań znajdują
obydwa. Kto bowiem kocha Boga, nie moŜe gardzić Tym, który nakazuje miłość bliźniego, to czyŜ
nie kocha w nim i Boga? Ta miłość jest odrębna od
wszelkiej światowej miłości, którą Pan rozróŜnił
dodając: „Jakom was umiłował”. Co bowiem, jeśli
Nie Boga w nas ukochał? Nie jakobyśmy Go juŜ
mieli, lecz abyśmy Go osiągnęli i Ŝeby zaprowadził
nas tam, gdzie Bóg ma być wszystkim we wszystkich. Podobnie o lekarzu słusznie się mówi, Ŝe
chorych miłuje. Ale w nich kocha chyba nie chorobę, lecz zdrowie, które oczywiście chce przywrócić, jeśli przyszedł wypędzić chorobę. Tak i my
winniśmy się wzajemnie miłować, abyśmy mogli –

na ile zdołamy – staraniem się o miłość wzajemną
pociągnąć Boga, aby był z nami. Tę miłość daje
nam Ten, który mówi: „Ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali”. Dlatego więc
nas ukochał, abyśmy miłowali się nawzajem; miłując nas, uŜycza nam tego, iŜ wzajemną miłością
wiąŜemy się ze sobą, a przez złączenie tym słodkim
węzłem mamy się stać członkami tak dostojnej
Głowy. „Po tym poznają wszyscy, Ŝeście uczniami
moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim”. Jakby powiedział: inne dary mają z wami i
ci, którzy nie naleŜą do Mnie; nie tylko naturę,
Ŝycie, zmysły, rozum i to zdrowie, które jest
wspólne ludziom i zwierzętom, a nawet dar języków, tajemnice proroctwa, wiedzę, wiarę, rozdawanie rzeczy ubogim, a nawet ciało swoje gotowi
są wydać na spalenie, ale poniewaŜ nie mają miłości, są jak cymbał brzmiący, są niczym, nic im nie
pomoŜe (1 Kor 13,1-3). A więc nie po owych,
chociaŜ dobrych moich darach, które mogą mieć i
ci, którzy nie są moimi uczniami, lecz „po tym
poznają wszyscy, Ŝeście uczniami moimi, jeśli
miłość mieć będziecie jedni ku drugim”.

www.nspjraciborz.pl

św. Augustyn († 430)
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Poniedziałek – 25 kwietnia 2016 – św. Marka Ewangelisty
Mk 16,15-20
630
Za † brata Ryszarda Marcinkiewicza, †† rodziców Hildegardę i Piotra i †† z pokrewieństwa
900
Za †† rodziców Józefa i Marię Klinik, córkę Łucję, synów Pawła, Antoniego i Karola, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia dla Genowefy z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo dla córek, zięciów i wnuków
2. Za † męŜa i ojca Aleksandra w rocznicę urodzin i za †† z rodziny
Wtorek – 26 kwietnia 2016
J 14,27-31
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Julii w 94. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz
za †† syna Stanisława, męŜa Stanisława Uhryn
800
W języku niemieckim: W intencji chrzestnych rodziców: matki chrzestnej Gabrieli o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej, † ojca chrzestnego Engelberta o radość w Ŝyciu wiecznym
1800 1. Za † Urszulę Mandera
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Władysława Łubik w 19. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, dwóch braci, szwagrów Józefa i Stanisława, szwagierkę Annę z męŜem i †
Józefa Wajda
3. Za † Lucję Świniarską w 12. rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z rodziny
(do modlitwy wiernych: w intencji Mai Łubik w 5. rocznicę urodzin)
Środa – 27 kwietnia 2016
J 15,1-8
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zdzisława Kucharczyka w 1. r. śmierci o dar Ŝycia wiecznego
900
Za †† Jakuba i Annę Mrozek
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Stefana Oleksy oraz wszystkich †† z rodziny i pokrewieństwa
2. Za †† rodziców Władysławę i Stanisława Węgrzyniak
Adoracja Najświętszego Sakramentu (Ruch Rodzin Nazaretańskich)
Czwartek – 28 kwietnia 2016
J 15,9-11
630
Za † Zofię Rejman (od współlokatorów z ulicy Polnej)
1630
Szkolna: Za †† Reinholda, Jadwigę i Beatę Miler oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Katarzyny, Wiktora i Martina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† babcię Salomeę i dziadka Jana Czernieckich w 21. rocznicę śmierci z prośbą o dar Ŝycia
wiecznego
Piątek – 29 kwietnia 2016 – św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i doktora K-ła
Mt 11,25-30
630
Do Miłosierdzia BoŜego w intencji Panu Bogu wiadomej
900
Za † Wilhelma Ahle i †† rodziców
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za †† rodziców Katarzynę i Antoniego Zaremba, brata Tadeusza, teściów Władysławę i Aleksandra Zieniewicz i ich syna Michała, †† Reginę Lucia i jej wnuczkę Agnieszkę
2. W intencji Bartosza i Damiana o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie, z podziękowaniem za
otrzymane łaski
1900
MłodzieŜowa:
Sobota – 30 kwietnia 2016
J 15,18-21
630 1. Z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. W intencji Władysławy i Marcina w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji Ewy z okazji urodzin
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2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Marię w 7. rocznicę śmierci, †† Helenę i Edmunda,
Stanisławę, Ludwika i wszystkich †† z rodziny, za † Ryszarda Orłowskiego i jego † Ŝonę Annę (od lokatorów z ulicy Słowackiego 83), do Miłosierdzia BoŜego za † Krystynę Kuriata w 1.
rocznicę śmierci oraz za † męŜa Franciszka, za † Martę Kuropatwa (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † córkę, siostrę i ciocię Dorotę Lewosińską oraz za † jej nienarodzone
dziecko, za † Wiktora Bobko (od sąsiadów), za † Marię Woźniak (od Tomasza Oleksego z rodziną z Pisarzowej), za † Zbigniewa Surma i jego † Ŝonę Janinę (od współlokatorów z ulicy
Katowickiej 1), za † Waltraud Chluba (w 30. dzień), za † męŜa Helmuta w 13. rocznicę
śmierci, †† rodziców z obu stron, całe †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Halinę Mościcką (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 23 i 23a), za † Adelę Morawiec (w 30.
dzień), za † Kazimierza Bachryj i za †† z rodziny, za † Zygfryda Jarkulisz (od sąsiadów z
ulicy Kosmonautów), do Miłosierdzia BoŜego za †† Waltra Kribusa z okazji urodzin, †† rodziców Felicję Otawa i Edmunda Marszałka oraz dusze w czyśćcu cierpiące
VI Niedziela Wielkanocna – 1 maja 2016
Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa, ojca i dziadka Józefa Romana Bachryj z prośbą o dar Ŝycia
wiecznego
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
W intencji Macieja z okazji 17. rocznicy urodzin o dary Ducha Świętego, opiekę Anioła StróŜa
1030 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Marka z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jana Tantały w 91. rocznicę urodzin
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Nina Kolbusz, Borys Dawid
Raczek, Lena Emilia Lachowicz
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej
• Z dniem dzisiejszym kończy swoją praktykę przed święceniami kapłańskimi diakon Marcin
Patycki. Dziękujemy za wygłoszone kazania, posługę w ramach naboŜeństw, katechezy oraz
prowadzenie spotkań. Przed diakonami ostatnie egzaminy, rekolekcje przed święceniami, które
zostaną im udzielone w sobotę 14 maja. śyczymy diakonom obfitego BoŜego błogosławieństwa.
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• We wtorek, 26 IV po Mszy wieczornej odbędzie się spotkanie w związku z pielgrzymką na Kresy.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. RównieŜ w środę po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę
Świętą w piątek o godz. 1900. W
sobotę, 30 kwietnia w Jemielnicy
odbędzie się Wielkanocne Czuwanie MłodzieŜy. Spotkanie organizowane jest przez Diecezjalne Centrum ŚDM. Zapisy do
środy przez formularz na stronie
internetowej.
•
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Następnego dnia, 1 maja równieŜ w Jemielnicy Diecezjalne Święto Rodziny oraz Jarmark Cysterski. Na to spotkanie w sposób szczególny zaprasza ks. Biskup Ordynariusz: „PrzeŜywany Jubileusz
1050-lecia Chrztu Polski oraz Jubileuszowy Rok Miłosierdzia czynią ten dzień świętem wdzięczności
za łaskę dziecięctwa BoŜego i owoce sakramentu Chrztu Świętego, dla których środowiskiem wzrostu jest rodzina, oraz okazją do rozradowania się miłosierną miłością Boga.
Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godz. 11.00 procesją z kościoła pw. Wszystkich Świętych do
kościoła parafialnego, gdzie odprawimy uroczystą Mszę Świętą z wołaniem o przymnoŜenie wiary i
rozpalenie BoŜego ducha w nas i w naszych rodzinach. O 14.30 podczas naboŜeństwa będziemy się
modlić wzywając wstawiennictwa Matki BoŜej i św. Józefa, o pokój dla świata i ludzkich serc. Poza
liturgią będzie moŜna spędzić czas z najbliŜszymi, uczestnicząc w licznych atrakcjach dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych oraz korzystając z oferty gastronomicznej w ramach VI Jarmarku Cysterskiego, przygotowanego przez gminę Jemielnica.
W wieczór poprzedzający pierwszomajowe uroczystości zapraszam do Jemielnicy na godz. 18.30
młodzieŜ, by we wspólnej modlitwie, której będzie towarzyszyć motto „1050 razy lepiej”, umocniła się
na «ostatniej prostej» duchowej drogi do Światowych Dni MłodzieŜy”.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
Osoby zainteresowane pielgrzymką do Pragi (planowanej na dni 27-29 maja) prosimy o niezwłoczne
zapisy. Szczegóły w kancelarii.
Przypominamy, Ŝe trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach naszej parafii. Zapisy w zakrystii. Przypominamy, Ŝe obraz zabieramy do domu wieczorem i przynosimy do zakrystii
przed wieczorną Mszą Świętą. Zachęcamy do tej formy wspólnej modlitwy w domach.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed
kościołem zbiórka na remont
katedry.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i
prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
RównieŜ ks. Bazyli za naszym pośrednictwem dziękuje za złoŜone w minioną
niedzielę ofiary.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Zygfryd Jarkulisz, lat 75, zam. w Niemczech (poprzednio na ul. Kosmonautów)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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.: 700 – 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.

