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Odpust Parafialny 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Ewangelia według św. Łukasza (15, 3–7) 
 
„Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą 
przypowieść: KtóŜ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie 
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za 
zgubioną, aŜ ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na 
ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: 
Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa 
będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niŜ z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedli-
wych, którzy nie potrzebują nawrócenia.” 
 

dzie moŜna znaleźć pewne i bezpieczne schro-
nienie i odpoczynek dla słabych, jeśli nie w 

ranach Zbawiciela? I tyle bezpieczniej tam za-
mieszkujemy, o ile potęŜniejsza jest Jego moc 
zbawcza. DrŜy świat, ciało uciska, szatan zastawia 
sidła, a ja nie upadam, bo załoŜony jestem na skale 
potęŜnej. Wielce zgrzeszyłem, drŜy sumienie, lecz 
nie ulegnie, bo wspominam na rany Pańskie. On 
bowiem zraniony został z powodu grzechów na-
szych (Iz 53, 5). Nic nie jest do tego stopnia skie-
rowane ku śmierci, Ŝeby On nie mógł ocalić swoją 
śmiercią. Jeśli wi ęc pamiętam o tak potęŜnym i 
skutecznym lekarstwie, nie potrzebuję się lękać 
Ŝadnej złośliwości choroby. Tak więc jasne jest, Ŝe 
pobłądził ten, kto powiedział: „Zbyt wielka jest 
niegodziwość moja, abym zasłuŜył na przebacze-
nie” (zob. Rdz 4, 13). Bo teŜ nie naleŜał on (Kain) 
do członków Chrystusa i nie dotyczyły go Jego 
zasługi tak, by mógł uwaŜać za swoje to, co było 
Chrystusa... Ja jednak z pełną ufnością domagam 
się z głębi serca Pańskiego tego, czego mi brakuje, 
bo ono opływa w miłosierdzie i nie brakuje ran, z 
których by mogło wypłynąć. Przebili Mu ręce i 
nogi, przebili bok włócznią, przez te szczeliny 
mogę pić miód ze skały i olejek ze skały najtward-
szej, to jest skosztować i zobaczyć, Ŝe słodki jest 
Pan (1 P 2, 3). On zna myśli o pokoju, a ja ich nie 
znam. KtóŜ bowiem poznał myśli BoŜe i kto był 

Jego doradcą? (Rz 11, 34) Kluczem otwierającym 
stał się dla mnie gwóźdź przeszywający Go, abym 
poznał wolę Pańską. CóŜ widzę przez tę ranę? 
Woła gwóźdź, woła rana, Ŝe Bóg w Chrystusie 
prawdziwie pojednał świat ze sobą. śelazo przeszy-
ło Jego duszę, zbliŜyło się do serca, aby naprawdę 
umiał współcierpieć z moją słabością. Stoją otwo-
rem głębiny Jego serca, aby naprawdę mógł współ-
cierpieć z moją słabością. Stoją otworem głębiny 
Jego serca dzięki ranie ciała, stoi otworem owa 
ogromna tajemnica łaskawości, stoi otworem litość 
serdeczna Boga naszego, przez którą nawiedził nas 
Ten, który wschodzi z wysoka (Łk 1, 78)... W 
czym, Panie, jak nie w Twoich ranach zajaśniało to, 
Ŝe Ty, Panie, jesteś słodki i łagodny, obdarzony 
wielkim miłosierdziem (Ps 86, 5). Nie ma bowiem 
większego miłosierdzia, jak duszę swoją oddać za 
skazańców wydanych na śmierć. Cała więc moja 
zasługa polega na miłosierdziu Pańskim i zaiste nie 
brakuje mi zasług, jak długo Jemu nie braknie mi-
łosierdzia, a poniewaŜ miłosierdzie Pańskie jest 
przeogromne, ja jestem bogaty w zasługi. CóŜ z 
tego, Ŝe jestem świadom mnóstwa przewinień? Tam 
bowiem, gdzie obfitowały grzechy, tam była jednak 
przeobfita łaska (Rz 5, 20). A jeśli miłosierdzie Pana 
na wieki wieków (Ps 103, 17), ja takŜe miłosierdzie 
Pańskie na wieki opiewać będę (Ps 89, 2). 
              św. Bernard z Clairvaux († 1153)
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Poniedziałek – 6 czerwca 2016        Mt 5,1-12 
   630   Za †† rodziców Annę i Sylwestra, †† brata Ernesta, bratową Urszulę, szwagra Benona i całe †† 

pokrewieństwo 
   900   Za †† Floriana i Kazimierę oraz z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Genowefę i Filipa, †† rodzeństwo: siostrę Pelagię, 

braci Jana i Zdzisława, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † mamę Alfredę Pawełek w 1. rocznicę śmierci  naboŜeństwo czerwcowe 
Wtorek – 7 czerwca 2016        Mt 5,13-16 
   630   Za †† rodziców Józefa i Anielę Durlak, † brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Alois und Magdalene Jaskulla, für verstorbenen 

Onkel Wilibald, verstorbene Tanten Marie und Stefanie sowie verstorbene Eltern beiderseits 
 1800 1. Za † Irenę Sosnowską w 4. rocznicę śmierci 
   2. Msza dziękczynna w intencji Jerzego i Krystyny z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubilatów i w ich rodzinie 
   3. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Emilię i Franciszka Janiszewskich, Franciszkę i Franciszka 

Muzia i †† z rodziny      naboŜeństwo czerwcowe 
Środa – 8 czerwca 2016 – św. Jadwigi, królowej     Mt 5,17-19 
   630   Do BoŜej Opatrzności prze wstawiennictwo Matki Boskiej Jasnogórskiej w dniu 40. urodzin 

Gabrieli Flegel z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-
wieństwo 

   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii w kolejną rocznicę urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

 1800 1. Za †† rodziców Józefę i Maksymiliana Lipińskich o Ŝycie wieczne 
   2. Za † Krystynę Boską (od lokatorów z ulicy Waryńskiego 1d) naboŜeństwo czerwcowe 
Czwartek – 9 czerwca 2016        Mt 5,20-26 
   630   Za †† męŜa Henryka, syna Norberta, siostry i rodziców 
 1630   NaboŜeństwo dla dzieci 
 1800 1. Za †† rodziców Stefanię i Józefa Kubackich, †† z rodziny Windisch, Grabuńczyk, Kawalec 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. W intencji rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie na dalsze lata 
   3. Za †† rodziców Katarzynę i Gerarda Niestrój, †† Marię i Anzelma Kalus, Rut Mizioch, Annę 

Horczyk, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące  naboŜeństwo czerwcowe 
Piątek – 10 czerwca 2016 – bł. Bogumiła, biskupa     Mt 5,27-32 
   630   Za † Jana Stanienda w 1. rocznicę śmierci 
   900   Za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji Pawła Mruka z okazji 90. 

rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosła-
wieństwo 

 1500   Ślub: Karolina Raczkowska – Roman Korejwo 
 1800 1. W intencji Ojczyzny 
   2. Za † męŜa Zdzisława i †† z pokrewieństwa   naboŜeństwo czerwcowe 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa 
Sobota – 11 czerwca 2016 – św. Barnaby, Apostoła     Mt 10,7-13 
   630   Za † Ireneusza Szczepanik w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Mariannę i Stanisława Połeć, 

Stefanię i Ludwika Szczepanik 
   700   Z okazji urodzin Mateusza o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej 
   930   Msza św. dziękczynna z okazji 50. rocznicy matury o dalsze BoŜe błogosławieństwo 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Tadeusza Rudakiewicz w 8. 
rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, brata Edwarda, zięcia Leszka, dziadków z obu stron 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za †† Henrykę i Bolesława Rudzkich w rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny 
XI Niedziela Zwykła – 12 czerwca 2016   2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3 
   700   Za †† ojca Wojciecha w rocznicę śmierci, matkę Marię, braci Ferdynanda, Józefa i Stanisława, 

teścia Jana, †† z pokrewieństwa 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † Ŝonę Halinę Staniszewską, †† rodziców Edwarda i Natalię, ojca Eugeniusza i Władysławę 

oraz za †† Helenę, Genowefę i brata Stanisława 
 1030 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Mieczysława i Danuty z okazji 41. rocznicy ślubu z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Małgorzaty z 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie dla Solenizantki i rodziny 
 1200   Za †† rodziców Stanisławę i Wiktora Korolewicz, ks. Franciszka Moszyńskiego, dziadków 

Anielę i Mariana Moszyńskich, Katarzynę i Antoniego Korolewicz 
 1330   Ślub: Anna Zelmanowicz – Wojciech Franciszkiewicz 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Józefa KręŜel w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i 

Juliana oraz brata ks. Władysława 
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla naszej parafii 
 
• Dzisiaj w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kazania 

głosi dziś ks. Łukasz Knieć odpowiedzialny w diecezji za przygotowania do Światowych Dni Mło-
dzieŜy. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 
na naboŜeństwo ku czci NSPJ. 

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• NaboŜeństwo dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu swoje spotkania będą mieli kandydaci do bierzmowania z klas I gimnazjum. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.  
• Przypominamy o pielgrzymce na Kresy oraz o pielgrzymce Diecezjalnego Dzieła modlitw w intencji 

kapłanów „Oremus” na G. św. Anny. 
• 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 dru-
kiem. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe zbiórka na świątynię Opatrzności 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odszedł do Pana: 

� Bazyli Pilipczuk, lat 84, zam. na ul. Pomnikowej 22 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 

Zobacz, posłuchaj... 
 

    Koncert Uwielbienia 2016 
 

Youtube na stronie nspjraciborz.pl 
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Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz 
by umoŜliwić spotkanie z tą przenikającą do głębi 
miłością, jaką jest BoŜe Miłosierdzie. Aby mogło 
się to zdarzyć, trzeba wyjść. Wyjść z kościołów i 
parafii, wyjść i pójść szukać ludzi tam, gdzie Ŝyją, 
gdzie cierpią, gdzie mają nadzieję. 
                                              Franciszek  
        PapieŜ Franciszek w prostych i bezpośrednich 
słowach zwraca się do kaŜdego człowieka, budując 
z nim osobisty, braterski dialog. Na kaŜdej stronie 
tej ksiąŜki wyczuwalne jest jego pragnienie dotar-
cia do wszystkich tych osób – w Kościele i poza 
nim – które szukają sensu Ŝycia, uleczenia ran. W 

pierwszej kolejności do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, a nie o odrzucenie: 
do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz równieŜ do zdezorientowanych i dalekich od 
wiary, do homoseksualistów i osób rozwiedzionych. 
             W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia mło-
dości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwy-
czajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął. Nie ignorując kwestii etycznych i teologicz-
nych, przypomina, Ŝe Kościół nie moŜe przed nikim zamykać drzwi. Tym chrześcijanom zaś, którzy uwa-
Ŝają, Ŝe naleŜą do „sprawiedliwych”, przypomina: „RównieŜ papieŜ jest człowiekiem, który potrzebuje 
miłosierdzia BoŜego”. 
 
 
Czas na kolejne waŜne decyzje. 
       Do tej pory młodzi decydowali o swoim 
udziale w Światowych Dniach MłodzieŜy. 
Szansa jest ogromna – bliŜej takiego spotka-
nia tak szybo nie będzie przez dziesięciole-
cia. Obecnie jest czas na kolejne decyzje. 
Mianowicie w ramach tzw. Dni w Diecezji, 
kiedy to będziemy gościli młodych z całego 
świata, w sobotę, 23 lipca odbędzie się 
Dzień Wspólnoty. Wszyscy nasi goście wraz 
z Polską młodzieŜą udadzą się najpierw na G. św. Anny a potem do Opola. U św. Anny wraz z biskupami 
przeŜyjemy Mszę Świętą. Wybrano to miejsce, bo nasza diecezja ma biblijną nazwę „Nazaret”, więc trzeba 
być u Babci, ponadto tylko tam, jeśli chodzi o naszą diecezję, był Pan Paweł II... Potem udamy się do Opo-
la na wielki Koncert Uwielbienia... Większy niŜ na BoŜe Ciało. Zagrają raciborskie siły: Przecinek wraz z 
Piątym Wyrazem, chórem. Zagrają takŜe Siewcy Lednicy. 
     Organizacyjnie to spore wezwanie. Zagranicznych gości będzie ok. 6000. Naszych młodych? Mamy 
nadzieję, Ŝe teŜ sporo. Stąd konieczność odpowiednio wcześniejszych zapisów. Prosimy zatem młodych o 
zapisy, dorosłych, aby ich mobilizowali. Zapisy przez formularz na naszej parafialnej stronie. 

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. 


