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VI Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (14,23-29)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i
przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie
miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem
przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoŜy serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, Ŝe wam powiedziałem: Odchodzę
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, Ŝe idę do Ojca, bo Ojciec większy
jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.”

G

dyby kaŜdego z was zapytać, czy miłuje
Boga, powiedziałby z całą ufnością i spokojem ducha: miłuję. Na początku jednak czytanej
Ewangelii słyszeliście słowa Prawdy: „Jeśli Mnie
kto miłuje, przestrzega nauki mojej” (J 14,23).
Dowodem więc miłości jest okazanie jej czynem.
ToteŜ w swym Liście Jan pisze: Kto mówi: miłuję
Boga, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą
jest (zob. 1 J 2,3-5; 4,20; 5,3). Prawdziwie bowiem kochamy Boga, gdy dla zachowania Jego
przykazań tłumimy nasze Ŝądze. Kto zaś kieruje
się niedozwolonymi pragnieniami, z pewnością
Boga nie kocha, bo sprzeciwia się Jego woli. „I
Ojciec mój miłuje go, i przyjdziemy do niego i
przebywać u niego będziemy” (J 14,23). Pomyślcie, najdroŜsi bracia, jak wielkim jest zaszczytem
gościć w swoim sercu przybyłego Boga. Z pewnością gdyby do naszego domu miał przybyć jakiś
bogaty, potęŜny przyjaciel, to z wielkim pośpiechem oczyszczono by cały dom, aby przypadkiem
nie znalazło się coś, co mogłoby urazić oczy przyjaciela. Kto przygotowuje dla Boga dom swego
serca, niechaj więc usunie brud złego czynu. Lecz
zwróćcie uwagę na to, co mówi Prawda: „Przyjdziemy do niego i u niego przebywać będziemy”.

Do niektórych bowiem serc Bóg przychodzi, lecz
w nich nie zamieszkuje: choć dzięki skrusze
otrzymują łaskę Boga, jednak w czasie pokusy
zapominają o tym, co ich do skruchy pobudziło i
powracają do grzechów, jakby ich wcale nie opłakiwali. Kto więc Boga prawdziwie kocha i zachowuje Jego przykazania, do tego serca Bóg
przychodzi i w nim zamieszkuje: tak miłość Boga
przenika człowieka, Ŝe w czasie pokusy nie odstępuje on od tej miłości. Tak więc prawdziwie kocha ten, czyje serce nie zostało zwycięŜone przez
danie przyzwolenia na grzeszne upodobanie. O
tyle bowiem odłącza się od najwyŜszej miłości, o
ile ma upodobanie w rzeczach niskich. ToteŜ
jeszcze dodano: „Kto nie miłuje Mnie, nauki
mojej nie przestrzega” (J 14,24). Wejdźcie więc,
bracia moi w siebie i zbadajcie się, czy prawdziwie Boga kochacie. Niechaj nikt sobie nie wierzy,
gdy duch mu odpowiada bez potwierdzenia tego
czynami. Co do kochania Stwórcy trzeba zbadać
język, ducha i Ŝycie. Kochanie Boga nigdy nie
próŜnuje. Jeśli jest, czyni wielkie rzeczy; jeśli zaś
nie chce działać, nie jest miłością.
św. Grzegorz Wielki († 604)
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Poniedziałek – 2 maja 2016 – św. Atanazego, biskupa i doktora K-ła
J 15,26-16,4
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla Piotra i Marii
900
Za †† Teresę Lenart w 10. rocznicę śmierci, Małgorzatę Chmiel w 9. rocznicę śmierci i †† z
pokrewieństwa z obu stron
1730
Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje
1800 1. Za †† teściów Stanisława i Ludwikę Jakuć, szwagrów Leszka i Tadeusza, za †† z rodziny, ††
rodziców Wojciecha i Barbarę Lechowicz, bratową Agnieszkę, dziadków i dusze w czyśćcu
cierpiące
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Joanny z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
NaboŜeństwo majowe – modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
Wtorek – 3 maja 2016 – NMP Królowej Polski, gł. patronki Polski
J 19,25-27
700
Za †† rodziców Atanazego i Joannę Bugla i syna Fridolina
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisława z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1030
W intencji Anny i Roberta z okazji 8. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1200 1. W intencji Ojczyzny
2. W intencji maturzystów o światło Ducha Świętego na czas egzaminów
Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje; naboŜeństwo majowe
1715
1800
Dziękczynna z okazji urodzin Pawła Kiersz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
Środa – 4 maja 2016 – św. Floriana, męczennika
J 16,12-15
630
Za † Zofię Rejman (od Pawła i Zofii Pławeckich z rodziną)
900
Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w rocznicę
urodzin syna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo
i zdrowie w rodzinie oraz dary Ducha Świętego dla wnucząt
1600
Próba dla dzieci przed I Komunią Świętą
1730
Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje
1800 1. Za †† Antoninę i Konrada Szukalskich, siostrę Teresę, braci Jana i Józefa, bratową Wandę,
szwagra Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Piotra Porydzaj, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
NaboŜeństwo majowe
I Czwartek miesiąca – 5 maja 2016
J 16,16-20
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1630
Szkolna: Za † Paulinę Kubek i dusze w czyśćcu cierpiące
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. Za †† rodziców Gertrudę i Karola Koza oraz dziadków Paulinę i Wilhelma Gacka
NaboŜeństwo majowe
I Piątek miesiąca – 6 maja 2016 – św. Apostołów Filipa i Jakuba
J 14,6-14
630
Za † męŜa Antoniego Siara, †† rodziców Józefę i Jana Koczy oraz dziadków z obu stron
900
Za †† rodziców Annę i Stanisława Piotrowskich, Helenę i Rudolfa Kaletka, brata Maksymiliana oraz kuzyna Michała i dusze w czyśćcu cierpiące
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1600
Próba dla dzieci przed I Komunią Świętą
1730
NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
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2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i tatę Stefana w 6. rocznicę śmierci, † mamę Pelagię oraz
za †† rodziców, dziadków i †† z rodziny
NaboŜeństwo majowe
1900
MłodzieŜowa
I Sobota miesiąca – 7 maja 2016
J 16,23-28
630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za †† Filipa Kowalczyka, Mikołaja Rydzaka, Barbarę Rydzak, Pelagię Kowalczyk i za †† z
obu stron
1430
Uroczystość pierwszej spowiedzi dla dzieci (grupa wtorkowa)
1600
Uroczystość pierwszej spowiedzi dla dzieci (grupa piątkowa)
1700
Adoracja Najświętszego Sakramentu; okazja do spowiedzi dla rodziców, rodzeństwa i gości
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata z okazji 75. rocznicy urodzin Lucyny
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisława z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1930
W klasztorze Annuntiata czuwanie dla młodzieŜy
Niedziela – 8 maja 2016 – Wniebowstąpienie Pańskie Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Marię, † ojca Jana w 21. rocznicę śmierci, † brata Józefa
Bliźnicki
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Stefana z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: Msza Święta w intencji dzieci przystępujących do
1030
spowiedzi i Komunii Świętej i ich rodziców
1200 1. W intencji pracowników, emerytowanych pracowników i zmarłych pracowników RaFaKo
2. Z okazji 60. rocznicy urodzin Zygmunta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i dalsze BoŜe błogosławieństwo w rodzinie, dla dzieci i wnuków
1600
NaboŜeństwo dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, Rodziców i Gości
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Niklewicza w kolejną rocznicę śmierci, z okazji jego
urodzin i imienin oraz za †† rodziców
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
naboŜeństwo majowe.
• Jutro, 2 maja naboŜeństwo majowe (po Mszy wieczornej) połączone z modlitwą Rycerstwa Niepokalanej.
• We wtorek, 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte jak w niedziele.
• W poniedziałek i środę modlitwa o urodzaje z procesją o 1730; we wtorek o 1715.
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
• Msza szkolna w czwartek o 1630; o 1730 Godzina Święta.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia; o 1730 naboŜeństwo do NSPJ.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o
godz. 1900.
• W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji
Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej
zmiana tajemnic oraz RóŜaniec.
• Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 1730,
w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1700.
• NajbliŜsze odwiedziny chorych będą 21 maja.
• W przyszłą niedzielę (Wniebowstąpienie Pańskie) o 1030 uroczystość I Komunii Świętej.
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Wiernych uczestniczących zazwyczaj w tej Mszy świętej
wyjątkowo zapraszamy na inną godzinę. Próby dla dzieci w
środę i piątek o godz. 1600.
Pierwsza spowiedź dla dzieci
w sobotę, 7 maja o 1430 grupa
wtorkowa i o 1600 grupa piątkowa. Spowiedź dla rodziców,
gości w sobotę od 1700.
RównieŜ w niedzielę o 1200
Msza Święta w intencji pracowników RaFaKo.
W sobotę od godz. 1930 w
klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy.
Do 3 maja trwa w Rudach
„Noc w Starym Opactwie”.
Szczegóły na www.rudy-opactwo.pl
Na sobotę, 14 maja planowana jest rowerowa pielgrzymka na G. św. Anny.
Osoby zainteresowane wyjazdem go Głubczyc na Mszę Świętą prymicyjną ks. Marcina Patyckiego
proszone są o zgłoszenia w zakrystii.
Tradycyjnie juŜ w uroczystość BoŜego Ciała 26 maja w Opolu odbędzie się Koncert Uwielbienia,
natomiast w sobotę 4 czerwca spotkanie młodych na Lednicy. Planujemy wyjazdy na te wydarzenia.
Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zapisy poprzez stronę internetową (ewentualnie w zakrystii).
Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, Ŝe w tym roku trasa procesji na BoŜe Ciało będzie przebiegać
ulicami Opawską, Katowicką, Słowackiego, śeromskiego.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 3
maja i przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby. Za tydzień takŜe na apel Ojca Świętego Franciszka
zbiórka na pomoc Ukrainie.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Zofia Ciupka, lat 86, zam. na ul. Lwowskiej (poprzednio
Słowackiego)
 Henryk Śliwiński, lat 75, zam. na ul. Skłodowskiej 61
 Marian Gerasimowicz, lat 69,
 Alfred Piechaczek, lat 86, zam. na ul. Skłodowskiej 26
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Niedziela po 2100
dziś o nowej muzyce NLM
SDMRaciborz@gmail.com
facebook.com/NaZawszeMlodzi

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.

