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III Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Łukasza (24, 13 – 35)
„Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień
tygodnia byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt
stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus
przybliŜył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak Ŝe
Go nie poznali. [...] Tak przybliŜyli się do wsi, do której zdąŜali, a On
okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyŜ ma się ku wieczorowi i dzień się juŜ nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go,
lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał
z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni równieŜ opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.”

Z

martwychwstały Pan otwarł obu uczniom na
drodze do Emaus oczy na działanie Boga w
historii dla zbawienia ludzi i rozpalił ich serca,
ukazując im istotny sens Pisma. Ale poznali Go
oni dopiero po znaku łamania chleba. Tym znakiem wyraził On w przeddzień męki swoją miłość aŜ do końca, aŜ do ofiary krzyŜowej, i ustanowił trwałą pamiątkę swojej śmierci. „Wtedy
oczy im się otworzyły i poznali Go”. Poznajemy
Chrystusa przede wszystkim wtedy, gdy jednoczy się On z nami we wspólnocie uczty paschalnej. Z ulic tego świata i z chaosu codzienności
moŜecie stale przychodzić na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem w uczcie ofiarnej jako Lud
BoŜy zespolony w Ŝywą wspólnotę wiary. W tym
wspólnym spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii, pełnym wiary, nadziei i miłości, moŜe juz
prześwitywać i dawać się nam odczuć owa paschalna rzeczywistość, która zapowiada nowe nie
bo i ziemię nową. CzyŜ nie słusznie oczekują

ludzie od Kościoła i chrześcijan przestrzeni Ŝyciowej, w której mogliby widzieć i przeŜywać
„cywilizację miłości”, jaką Chrystus zaszczepił w
tym świecie? Wielu ludzi zatraciło głębszy sens
swoich codziennych poczynań; naszemu społeczeństwu brakuje w znacznej mierze wewnętrznego centrum. Przez wszystkie stulecia szczególnym znamieniem chrześcijan było obchodzenie
niedzieli, dnia Pańskiego, przez modlitwę i
wspólna Mszę świętą; w czasach prześladowań
niektórzy szli nawet za to na śmierć. Niedzielne
zgromadzenie wspólnoty wiernych z liturgią
eucharystyczną jako punktem kulminacyjnym
stanowi centrum Ŝycia parafii. Pozostańcie więc
szczególnie wierni niedzielnej Mszy świętej!
Według słów Soboru jest ona „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie
źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (Sacrosanctum Concilium, 10)
św. Jan Paweł II, 1987 r.

2

Źródło - gazetka

Poniedziałek – 1 maja 2017 – św. Józefa, rzemieślnika
J 6,22-29
630
Za †† rodziców Atanazego i Johanne Bugla i syna Friedolina
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa, ojca i dziadka Józefa Romana Bachryj z prośba o dar
Ŝycia wiecznego w 21. rocznicę śmierci
1800 1. Do BoŜej Opatrzności za Andrzeja i Annę Pawłowskich w 15. rocznicę ślubu oraz córki
Martę, Julię, Wiktorię o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 2 maja 2017 – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
J 6,30-35
630 1. Za †† Konrada i Antoninę Szukalskich, siostrę Teresę, braci Józefa, Jana i Konrada, bratową Wandę, szwagra Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Władysławę i Stanisława Krupiczowicz
800 W języku niemieckim: Für verstorbene Anna Nowak
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego z okazji 89. rocznicy urodzin Józefa Lechowicza i 77. rocznicy
urodzin Ireny Gródek z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla nich i dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Krzysztofa w 1. rocznicę śmierci, † teścia Edwarda i
dusze w czyśćcu cierpiące NaboŜeństwo majowe i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
Środa – 3 maja 2017 – NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski
Kol 1,12-16; J 19,25-27
00
7
Za †† Urszulę Droździel i Romana Szczukiewicz
900 W intencji ks. Tomasza z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej
i opiekę Matki BoŜej (od RóŜ RóŜańcowych)
1030 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji
Macieja z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1200 W intencji Ojczyzny
1730 NaboŜeństwo majowe
1800 Do BoŜej Opatrzności w intencji Pawła z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
I Czwartek miesiąca – 4 maja 2017 – św. Floriana, męczennika
J 6,44-51
630 1. W 60. rocznicę urodzin Ewy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba po zdrowie i
BoŜe błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny
2. Z okazji 57. rocznicy urodzin Andrzeja Teluka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1630 Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Eugenię i Józefa, dziadków z obu stron
oraz ciocię Emilię
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. Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką
NaboŜeństwo majowe
I Piątek miesiąca – 5 maja 2017
J 6,52-59
630
Za † Mieczysława Guła (od wnuczek)
900 Za †† rodziców, teściów, męŜa, siostrę, brata, bratową, † Wandę MoźdŜeń i pokrewieństwo
z obu stron o radość wieczną
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia (Adoracja do wieczornej Mszy)
1730 NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Z okazji 50. rocznicy urodzin Jacka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, BoŜe błogosławieństwo opiekę Matki BoŜej dla solenizanta i całej rodziny
NaboŜeństwo majowe
1900 Msza Święta młodzieŜowa w intencji kandydatów do bierzmowania
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I Sobota miesiąca – 6 maja 2017 – św. Apostołów Filipa i Jakuba
J 14,6-14
630 1. Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Za † męŜa Stefana w 7. rocznicę śmierci, †† mamę Pelagię, rodziców, dziadków i wszystkich †† z rodziny
1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
od 1600 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania
1730 NaboŜeństwo majowe
1800 W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Jana, Rozalię Grabuńczyk, Pawła, Mariannę Kawalec, synową Iwonę Kawalec, Stefanię, Józefa Kubackich oraz za †† z rodziny
2. Za † ojca Alojzego Bugla, †† rodziców Zofię i Władysława Bańdura, †† z rodziny oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
IV Niedziela Wielkanocna – 7 maja 2017
Dz 2,14.36-41; 1 P 2,20-25; J 10,1-10
700 Za †† rodziców Stanisławę i Wiktora Korolewicz, ks. Franciszka Moszyńskiego, ich rodziców
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 W języku łacińskim W intencji pracowników, emerytowanych pracowników i zmarłych
pracowników RaFaKo
1030 W intencji Jana Tantała z okazji 92. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜą opiekę w dalszym
Ŝyciu oraz za † Ŝonę Janinę w 24. rocznicę śmierci
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Iga Magdalena Solich, Ksawery Jan Nawrocki, Tadeusz Jan Zając, Leon Przewoźnik, Emilia Barańska oraz do Anioła
StróŜa w intencji rocznego dziecka Antoniego Kollek
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 NaboŜeństwo majowe
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Niklewicz w rocznicę śmierci z okazji jego urodzin i imienin i za †† rodziców
W tym tygodniu modlimy się: o dobre przygotowanie dzieci do spowiedzi i Komunii Świętej oraz
młodzieŜy do bierzmowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
Dzisiaj równieŜ zapraszamy do kaplicy pod kościołem na godz. 1900 na projekcję filmu „Apostoł”, który opowiada o nawróceniu na chrześcijaństwo młodego francuskiego muzułmanina.
Przez cały miesiąc maj zapraszamy na naboŜeństwa majowe: w tygodniu po Mszy wieczornej, w
soboty i niedziele o 1730. W tym roku w sposób szczególny pragniemy nawiązywać do 100. rocznicy objawień Fatimskich.
1 maja w Jemielnicy Diecezjalne Święto Rodziny. Szczegóły na plakacie.
2 maja w ramach majowego spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.
3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski, Porządek Mszy jak w niedzielę.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w intencji kandydatów do bierzmowania w piątek o godz.
1900.
Spowiedź przed bierzmowaniem w sobotę o 1600.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
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•

Urząd Miasta informuje, Ŝe zaplanowane na 1 maja nad Odrą, przy przystani kajakowej wydarzenia i koncerty, ze względu na wysoki poziom wody i istniejące zagroŜenie, nie odbędą się.
• Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach zaprasza na Noc w Starym Opactwie w Rudach w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2017 r. Szczegóły na plakacie.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Jerzy Marko, lat 62, zam. na ul Kossaka
 Jakub Rogowski, lat 33, zam. na ul. Opawskiej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Skąd się bierze nawrócenie? Jak rodzi się wiara w Jezusa
Chrystusa? To indywidualny i intymny proces. MoŜe pamiętamy swoje własne nawrócenie, a moŜe byliśmy świadkami czyjegoś?
Z nawróceniem, z uwierzeniem jest trochę jak z zakochiwaniem się. „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”
(Jr 20,7). Uwiedzeni przez Boga szukamy prawdziwej wiary,
bo od zakochania do miłości długa droga. Długa, a czasami
bardzo trudna, bo okupiona wyrzeczeniem. Doświadcza tego
Akim – główny bohater filmu Cheyenne Carron pt. „Apostoł”
(L'Apotre). Film ten został wyróŜniony na Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Katolickich Mirabile Dictu w Watykanie.
Film zdobył teŜ wiele innych nagród i wyróŜnień na róŜnych
festiwalach. Piękne, naturalne ujęcia, przekonująca gra aktorska oraz inspirująca historia o odwadze, rodzinie, miłości i
Bogu to najwaŜniejsze atuty tego filmu.
Akcja „Apostoła” dzieje się we współczesnej Francji, gdzie
Chrześcijaństwo i Islam współistnieją ze sobą często wśród
wielu napięć i niepokojów. Przedstawiona w filmie historia nie
powinna budzić kontrowersji, a jednak budzi! W multikulturowej i wielowyznaniowej Francji projekcje tego filmu zostały
oficjalnie zakazane. Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych uzasadniało swoją decyzję „zagroŜeniem wywołania
zamieszek ze strony islamskich radykałów”. Tymczasem sama
reŜyserka Cheyenne Carron podkreśla, Ŝe „Apostoł” jest o potrzebie tolerancji. Sytuacja zaskakuje tym bardziej,
Ŝe to właśnie we Francji odbywały się demonstracje w obronie wolności słowa i mocno kontrowersyjnego tygodnika Charlie Hebdo. Teraz zaś zostaje zakazany film, który z wielkim wyczuciem, wraŜliwością i bez kontrowersji ukazuje jak rodzi i rozwija się wiara w Jezusa – nawet tam, gdzie właściwie nie ma dla niej miejsca.
Akim, młody Francuz, syn, brat, dobry, wraŜliwy męŜczyzna, wybrany do przejęcia roli imama we wspólnocie
muzułmańskiej wiedzie spokojne Ŝycie, w które jednak powoli wkrada się zaciekawienie chrześcijaństwem. Co
sprawiło, Ŝe jego Ŝycie zaczyna się zmieniać? Czy jego serce poruszą słowa, które odczyta na plakacie, zawieszonym na katolickim kościele: „Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z
całego serca” (Jr 29,13)? Czego Akim poszukuje i czy odnajdzie to, co najwaŜniejsze? Czy przezwycięŜy trudności, jakie napotka? Komu ostatecznie uwierzy?
recenzja za www.fronda.pl
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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

