gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 20/2017 (688) 14 maja 2017 r.

V Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (14, 1 – 12)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoŜy serce
wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę
przecieŜ przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc moŜemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja
jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz juŜ Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego
Filip: Panie, pokaŜ nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem
z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył takŜe i Ojca. Dlaczego więc mówisz: PokaŜ nam Ojca? Czy nie wierzysz, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. JeŜeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie takŜe dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.”

P

anie, dokąd idziesz?... Ja jestem drogą”. W
pośrodku rozmowy poŜegnalnej Jezusa z apostołami w wieczerniku znajduje się to pytanie o
drogę. Chrystus przygotowuje ich do swego odejścia do domu Ojca, gdzie ma przygotować im miejsce, aby i oni byli na zawsze tam, gdzie On mieszka: w domu Ojca. Wszystko wydaje się jasne, a
jednak apostołowie nie przestają zadawać pytań.
Tomasz pyta: „Nie wiemy, dokąd idziesz. JakŜe
moŜemy znać drogę?” Chrystus odpowiada: „Ja
jestem drogą, prawdą i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Apostołowie tyle słyszeli od Niego o Ojcu. Teraz Jezus mówi: „JuŜ Go znacie, juŜ zobaczyliście”. A jednak
oni nie przypominają sobie bezpośredniego kontaktu z Nim. Mówi więc Filip: „PokaŜ nam Ojca, a to
nam wystarczy”. To prawda. Tak wiele słyszeli o
Ojcu, ale Go nie widzieli twarzą w twarz. Pragnęliby widzieć. Pytanie trafia w sam rdzeń Chrystuso-

wego objawienia – pomiędzy wiarą a widzeniem. I
wtedy Chrystus odpowiada, przybliŜając wiarę do
widzenia: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył takŜe i
Ojca”. Zobaczył: Syn, współistotny Ojcu, stając się
człowiekiem, ukazał wszystkim Ojca. Ukazał Go
sobą samym. On bowiem jest w Ojcu, tak jak Ojciec w Nim. „Dlaczego mówisz: pokaŜ nam Ojca?
Czy nie wierzysz, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie?” To właśnie Ojciec dokonuje w Jezusie tych
dzieł, na które patrzą oczy uczniów. To od Ojca
pochodzą te wszystkie znaki BoŜej mocy, które
czyni Syn: „Ojciec, który trwa we Mnie, On sam
dokonuje tych dzieł”. W przeddzień wydarzeń paschalnych Chrystus wprowadza nas w trynitarną
tajemnicę. Stał się człowiekiem, aŜeby zbawić
ludzkość i całe stworzenie: „Ja jestem drogą i
prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przeze Mnie”.
św. Jan Paweł II, 1996 r.
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Poniedziałek – 15 maja 2017
J 14,21-26
630 Z okazji 12. rocznicy urodzin Janka o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki BoŜej
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Mielczarka w 9. rocznicę śmierci, †† kapłanów i
dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† rodziców Zofie i Piotra Kowalczyk, brata Jana, chrześniaka Marka, wszystkich †† z
rodziny Kowalczyk i Malasiewicz
2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za † męŜa Ryszarda w 4. rocznicę śmierci i †† rodziców z
obu stron, za † Annę Marklowską (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Annę, Marię Malinowską w 2. rocznicę śmierci (od córki Klaudyny i matki Haliny Diura), za † Stanisława Pasztaleniec, †† rodziców, teściów i szwagra, do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Zofię (z
okazji imienin), za † brata Jana w 27. rocznicę śmierci, †† rodziców, † Gertrudę w 23. rocznicę
śmierci, †† z rodziny z obu stron, do Miłosierdzia BoŜego za † Krystiana Krautwurst (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 54 i 56), za † brata Jana w 3. rocznicę śmierci, za † Krystynę Kwaśniewicz (od sąsiadów), za †† męŜa Henryka Marczaka, siostrę Janinę, rodziców z obu stron,
za †† rodziców Sławik, †† matkę Zofię, dziadków z obu stron, wujków, ciocie, siostrę Krystynę i jej męŜa, dusze w czyśćcu cierpiące, za † Adolfa Śliwka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej
9), za †† rodziców Stanisławę i Mariana Ziębów, teściów Władysławę i Bronisława Barszczewskich oraz dwóch szwagrów, za † Józefa Wyszkoń i za dusze w czyśćcu cierpiące, za †
Kazimierza Kossowskiego (w 30. dzień), za † Urszulę Kocur (od sąsiadów z ulicy Polnej), za †
Annę Waniek (w 30. dzień), za † Danutę Jarzębińską (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 25), za
† Bronisława Mucha (w 30. dzień), za † Marię Rduch w rocznicę śmierci, za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Raczek w rocznicę śmierci, Henryka Swoboda i Jarosława Jończyk w rocznicę
śmierci, za † Bronisława Muchę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Jerzego
Marko (od sąsiadów z ulicy Kossaka), za †† Stanisławę i Stanisława Stachowiczów, za † Aurelię Chęć w 2. rocznicę śmierci oraz za † Władysława Chęć, za †† rodziców Paulinę i Józefa
Wojtuś, †† Ewę i Jana Sobota, za †† męŜa Manfreda, brata Jana w dniu ich urodzin oraz za ††
z rodziny z obu stron. za † Emilię Śliwińską (od sąsiadów z ul. Lipowej 7), za †† z rodzin Laska, Wolskich, Rokosz, Pancerz, Kucharskich, Kukiewicz, Paciorkowskich oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 16 maja 2017 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i męcz., patr. Polski
J 17,20-26
630 1. Za †† rodziców Anielę i Jana Myrlaków, wszystkich †† z rodziny oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
2. Za †† Annę i Józefa Franica, rodziców z obu stron, siostry i brata
800 W języku niemieckim: Za †† krewnych z rodziny Kusch
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Lidię Duraj – Łata w 1. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Marię i Jana, syna Grzegorza Wala, teściów Gertrudę i Józefa, †† z rodzin i
dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
Środa – 17 maja 2017
J 15,1-8
30
6
Za † Wiesława Sowińskiego w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny oraz za †† z rodziny Knapik
900 Za †† rodziców Jadwigę i Edmunda Kuczera, pokrewieństwo z obu stron
1800 1. Za † brata Dariusza PrzysięŜnego w 11. rocznicę śmierci, †† Bronisławę i Józefa PrzysięŜny, † Adama Rzeszowskiego, †† z obu stron
2. Za †† rodziców ElŜbietę i Pawła Szmańta i wszystkich †† z rodzin Wieczorek i Szmańta
NaboŜeństwo majowe
Czwartek – 18 maja 2017
J 15,9-11
630 1. Za † Adama Pawełkiewicza w 8. miesiąc po śmierci
2. Za †† syna Marka, rodziców z obu stron, rodzeństwo Malwinę, Zofię i Tadeusza Wieliczko
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Karola KałuŜa w 2. r. śmierci i †† rodziców z obu stron
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2. W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo
Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej
NaboŜeństwo majowe
1900 Wieczór Damsko-Męski – spotkanie i wykład ks. Jerzego DzierŜanowskiego „Fundamentalne
zasady komunikacji w rodzinie szansą na zdynamizowanie wiary i miłości w rodzinie”
Piątek – 19 maja 2017
J 15,12-17
630 Za †† Juliannę i Wilhelma Siara oraz †† synów
900 Za †† męŜa Stefana, teściów Marcjannę i Andrzeja, szwagierkę Julię i szwagra Władysława
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Msza wotywna o Miłosierdziu BoŜym 1. Za †† córkę Jolantę, brata Ryszarda z Ŝoną, rodziców Stanisława i Mariannę, męŜów Stanisława i Tadeusza, teściów z obu stron, dziadków i
dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Genowefę Kulig w 11. rocznicę śmierci o radość wieczną dla niej, za †† jej rodziców
Stefanię i Floriana, brata Jana, siostrę Alfredę, męŜów Michała i Karola, syna Macieja, †† z
rodziny Gogulskich i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
1900 Spotkanie dla młodzieŜy
Sobota – 20 maja 2017
J 15,18-21
630 1. Za † Irenę Sosnowską w 5. rocznicę śmierci
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Łucję Bober w 5. rocznicę śmierci, † Adelajdę Cymbaluk
w 2. rocznicę śmierci, † Irenę Cymbaluk w 11. rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące
1630 Spowiedź dla dzieci przed rocznicą Komunii Świętej
1730 NaboŜeństwo majowe
1800 W sobotni wieczór: 1. Z okazji 80. rocznicy urodzin Wandy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za † matkę Marię Skatuła w 1. rocznicę śmierci, za †† z całej rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące o dar Ŝycia wiecznego
1930 Wieczór Uwielbienia
VI Niedziela Wielkanocna – 21 maja 2017 Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21
700 Za †† rodziców Piotra i Helenę, babcię Łucję, ciocię Marię i Franciszka oraz †† z rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za † Beatę Grzeczny
1030 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej – Msza Święta w intencji dzieci i ich rodzin
1200 1. Z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich ks. Roberta Pytel o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej w dalszej pracy duszpasterskiej
2. Za † Henryka Radeckiego w rocznicę śmierci
1400 Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
1700 RóŜaniec za młode pokolenie
1730 NaboŜeństwo majowe
1800 Z okazji 50. rocznicy urodzin Stanisławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w
Eucharystii
•
•
•

•

W czwartek ksiądz Biskup Paweł Stobrawa dzielił sakramentu bierzmowania 48 uczniom z klas
III gimnazjum. Dzisiaj w Pierwszej Komunii Świętej uczestniczyło ponad 120 dzieci. śyczymy
wszystkim obfitych łask i pełnego wykorzystania darów związanych z tymi sakramentami.
Dzisiaj zapraszamy juŜ na godz. 1430 na RóŜaniec Fatimski. Na godz. 1600 zapraszamy na naboŜeństwo dla dzieci komunijnych, ich rodzin i gości.
Przez cały tzw. Biały Tydzień dzieci zapraszamy na wieczorne Msze Święte i naboŜeństwa majowe. Z tego powodu nie będzie Mszy szkolnej w czwartek.
RównieŜ dzisiaj o 1600 w klasztorze Annuntiata spotkanie dla rodzin wraz z dziećmi.
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•

Jutro po naboŜeństwie majowym ks. Andrzej Hanich, proboszcz w par. Prószków zaprezentuje ksiąŜkę
kucharską ”Opolszczyzna w wielu smakach”. KsiąŜka zawiera 2000 wypróbowanych przepisów.
KsiąŜkę będzie moŜna nabyć w cenie 65 zł. – jest to cegiełka na remont zabytkowego kościoła.
• W poniedziałek o 2000 próba scholi, we wtorek o 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
• W czwartek w ramach Damsko-Męskiego Wieczoru gościć będziemy ks. Jerzego DzierŜanowskiego, który wygłosi wykład nt. „Fundamentalnych zasad komunikacji w rodzinie”.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.
• Na sobotę na godz. 1930 zapraszamy na kolejny Raciborski Wieczór Uwielbienia.
• W przyszłą niedzielę o 1030 Rocznica I Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci w sobotę o 1630.
• RównieŜ w przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta Trydencka.
• Dzisiaj w kościele na Ostrogu o godz. 1800 odbędzie się akordeonowy koncert Lwowskiego Duetu.
• 20 maja odbędzie się na G. św. Anny pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła modlitw w intencji
kapłanów „Oremus”. Rozpoczęcie o 1700. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt.
• W dniach od 26 do 28 maja na G. św. Anny odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Młodych. Podjęty temat „Miłość - Bliskość – Obecność” jest zaczerpnięty z zadania jakie Biskup polecił młodych
w czasie Światowych Dni MłodzieŜy. Szczegóły na stronie botafe.pl
• Trwają zapisy na wyjazd na Lednicę 3 czerwca. Koszt 60 zł. Zapisy poprzez formularz na naszej
stronie internetowej. Zapisy tylko do 20 maja.
• 10 czerwca odbędzie się Pielgrzymka Apostolatu Pielgrzymującej Matki BoŜej do sanktuarium
w Opolu-Winowie.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, natomiast przed kościołem dziś
zbiórka na remont katedry. W przyszłą niedzielę dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy
za przygotowanie kościoła do uroczystości I Komunii Świętej oraz za dar rodziców dzieci komunijnych. Zostały zakupione dodatkowe ornaty na największe uroczystości. Pozostała część będzie
przeznaczona na odnowienie i rekonstrukcję świeczników.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Franciszek Kikomber, lat 83, zam. na ul. Kossaka
 Kazimiera Bugla, lat 97, zam. na ul. Gwiaździstej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Damsko-Męski wieczór
Gość: ks. Jerzy DzierŜanowski
„Fundamentalne zasady
komunikacji w rodzinie...”
18 maja 2017, g. 19.oo

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 18.30 – 20.00.
30
00
30
00
Biblioteka parafialna: wtorki 17 – 18 oraz 18 -19 (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. 17.00 – 18.00;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

