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Uroczystość Najświętszej Trójcy
Ewangelia według św. Jana (3, 16 – 18)
„Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, Ŝe Syna
swego Jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał Ŝycie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, juŜ został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna BoŜego.”

I

mię Boga jest Miłość. Miłość, to znaczy zarazem: najdoskonalsza Jedność. Bóg jest Jeden,
sobie tylko właściwą jednością, a jest to jedność
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jedność Trójcy. W
obrębie dostępnych nam stworzeń nie potrafimy
tego odnaleźć ani potwierdzić. W Bogu natomiast
doskonała jedność jest Trójcą. Właśnie przez to –
On jest Miłością. Tylko Bóg, który jest jednością
Trójcy, moŜe być Bogiem – Miłością. Bez tego
mógłby być tylko Bogiem – Wszechmocą. Ale
Wszechmoc, która nie jest Miłością, nie jest teŜ
doskonałą Wszechmocą. Jezus Chrystus o tym
właśnie przekonał ludzkość całym swoim posłannictwem; kiedy u kresu tego posłannictwa
mówi do Apostołów: „Nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego” (Mt 28, 19) – mówi zarazem:
zanurzajcie istotę ludzką w Bogu, który jest
Miłością. Wprowadzajcie ją w najgłębszą
tajemnicę Jedności Boga. Duch ludzki ma
dojrzewać do spotkania z tą Tajemnicą. Pełnią
Wszechmocy jest Miłość. Bóg jest Miłością.
Ukazałem wam drogę, która do Niego przybliŜa.

która do Niego przybliŜa. Tchnąłem w was Ducha Świętego. Jest On rozlany w sercach waszych jako Dar. „BoŜe, BoŜe nasz, jak wielkie
jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi” (zob. Ps 8,
2. 10) – śpiewa Psalmista. I śpiewa z nim kaŜdy
człowiek , rozeznając ślady Boga w stworzeniu...
Ślady Wszechmocy. Chrystus wytyczył nowy
ślad. Jest to ślad Boga – Miłości: „tak (...) umiłował świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał”
(J 3, 16). U kresu swego posłannictwa Chrystus
wzywa wszystkich: „chodźcie tym śladem”. Jest
to ślad niezatarty, jaki zostawiłem w dziejach
świata, w dziejach człowieka. Jeśli chcecie dojść
do Boga – do Tego, który JEST – i zjednoczyć
się z Nim, takim, jaki Jest – chodźcie tym śladem. Moim śladem. Jest to ślad całej Ewangelii.
Jest to ostatecznie ślad KrzyŜa i Zmartwychwstania. Ten ślad prowadzi przez Słowo i Sakrament.
Ten ślad prowadzi przez Chrzest. Owszem, zanurzajcie się w wodzie, odradzajcie się z wody – to
będzie sakramentalny znak – ale nade wszystko
zanurzajcie się w mojej śmierci, aby odnaleźć się
w głębiach tajemnicy Boga: Tego,
który JEST. Odnaleźć się w głębiach
Tajemnicy, a na końcu oglądać Go
„twarzą w twarz. Takim, jaki JEST”
(por. 1 J 3, 2).
św. Jan Paweł II, 1987 r.
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Poniedziałek – 12 czerwca 2017
Mt 5,1-12
630 Przez wstawiennictwo Matki BoŜej o szczególną opiekę, wiarę, dary Ducha Świętego i
BoŜe błogosławieństwo dla Mateusza z okazji urodzin
900 Za † ojca Wojciecha w rocznicę śmierci, †† matkę Marię, braci Ferdynanda, Józefa i Stanisława, teścia Jana, ciotkę ElŜbietę i pokrewieństwo
1800 1. Za † ojca Józefa KręŜel w 17. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Juliana oraz brata ks.
Władysława
2. Za †† rodziców Genowefę i Eugeniusza Wejerowskich i †† z rodzin Wejerowskich, Leszczyńskich i Elwertowskich
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 13 czerwca 2017 – św. Antoniego z Padwy, kapł. i doktora K-ła
Mt 5,13-16
630 1. Za †† rodziców Sylwestra i Annę (w dniu urodzin), brata Ernesta, bratową Urszulę, szwagra Benona, dziadków i całe pokrewieństwo Gortol
2. Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowski, braci Leona i Zygfryda, Gertrudę Iskra i
dusze w czyśćcu cierpiące
800 W języku niemieckim: Für den † Dr Heinrich Bünger
1800 1. Za †† Emilię i Franciszka Janiszewskich oraz Franciszkę i Franciszka Muzia
2. O BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej w intencji dzieci oraz rodziców ze wspólnoty: RóŜaniec rodziców za dzieci im. św. Jana Pawła II
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 14 czerwca 2017 – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Mt 5,17-19
30
6
Za † męŜa Józefa Miguła, † Franciszka Widok, †† rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące
900 Za †† rodziców Jana i Annę, siostry Marię i Julię, dziadków z obu stron i dziadków przybranych, wujka Karola i ciocię Martę
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Franciszkę Pieczka, ojca Karola, brata Leona, dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Gerarda
z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
3. Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 15 czerwca 2017 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Pwt 8,2-3.14-16; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58
700 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Ernesta Wuttke i †† rodziców z obu stron
900 1. W intencji Parafian
2. Za † Teodorę Woźny (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 25)
Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy
1130 (Bezpośrednio po zakończeniu procesji) W intencji Krystyny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† Urszulę Droździel i Romana Szczukiewicz, za ††
rodziców Jana i Marię Kikina w kolejną rocznicę śmierci, synów Zbigniewa i Władysława
oraz †† z obu stron, za † Urszulę Kocur (od sąsiadów z ulicy Polnej), za † Danutę Jarzębińską (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 25), za † Bronisława Muchę (od współlokatorów z
ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Włodzimierza Cędzikowskiego (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 25), za † Franciszka Kikomber (w 30. dzień), za † Kazimierę Bugla (w 30. dzień)
oraz † ojca Alojzego, za † Jana Walkowiak (w 30. dzień), za † ojca Bazylego Pilipczuk w
1. rocznicę śmierci oraz † matkę Janinę i †† z pokrewieństwa, za † Urszulę Soroka (w 30.
dzień) oraz † Stanisława Sorokę, za † ojca Zbigniewa Małanka w rocznicę śmierci i †† z
rodziny, za †† Janinę i Stanisława Magierów oraz †† z rodziny Lesik; za † Krystynę Wojtyszek (od rodzin Pasztetnik i Rogowskich)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Piątek – 16 czerwca 2017
Mt 5,27-32
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Wandę Gulczyńską w 1. rocznicę śmierci
900 Z okazji imienin Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Msza wotywna o Miłosierdziu BoŜym 1. Za † męŜa, ojca i dziadka Teodora Gazdę w 4.
rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, i brata Czesława
2. Za † ojca Jana w 1. rocznicę śmierci, † mamę Helenę w 9. rocznicę śmierci i dusze w
czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
Sobota – 17 czerwca 2017 – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Mt 5,33-37
630 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
dla rodziny Roberta, Ewy i Dawida Drastig
2. Za † Adama Pawełkiewicza w 9. miesiąc po śmierci
1300 Ślub ze Mszą św.: Tomasz Pomiotło – Aleksandra Freindorf
1730 NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
1800 W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Tadeusza Rudakiewicz w
9. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, brata Edwarda, zięcia Leszka, dziadków z obu
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Henryka Pielczyk w 1. rocznicę śmierci i dusze w
czyśćcu cierpiące
1930 Wieczór Uwielbienia
Niedziela – 18 czerwca 2017 – Odpust Parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30
700 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Efrema w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców Stanisława i
Marię, Józefa i Gertrudę, wnuczkę Iwonkę w 2. rocznicę śmierci, pokrewieństwo z obu
stron, dusze w czyśćcu cierpiące oraz do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki
Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo
oraz pogłębienie wiary w rodzinie
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Do Miłosierdzia BoŜego za †† Ŝonę Halinę Staniszewską, ojca Edwarda, matkę Natalię,
siostry i braci
1030 1. Suma odpustowa w intencji Parafian
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Mieczysława i Danuty z okazji 42. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200 Z okazji 38. rocznicy ślubu Danuty i Romana oraz z okazji urodzin Romana i urodzin Laury i Filipa z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1600 RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730 NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Andrzeja Grabowskiego, †† rodziców Annę i Nikodema
Bobryk, brata Jana Bobryk, teściów Agnieszkę i Eryka Grabowskich, pokrewieństwo z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1900
Wieczór Filmowy „Biała jak mleko, czerwona jak krew”
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla całej naszej parafii
•

•

Po zesłaniu Ducha Świętego Kościół rozwaŜa najwaŜniejsze prawdy wiary. Dziś niedziela Trójcy
Świętej, w czwartek uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Dziś takŜe niedziela pastoralna. W związku z tym gościmy diakona z Seminarium Duchownego w Opolu. To okazja do wspólnej modlitwy
o powołania.
Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
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RównieŜ dziś w wielu miastach Polski, takŜe w Raciborzu, odbywają się Marsze dla śycia i Rodziny. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Rozpoczęcie o 1500 na Rynku.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o 1530 spotkanie Klubu Seniora. Gościem będzie Powiatowy Rzecznik ds. Konsumenta.
W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli BoŜe Ciało. Msze
Święte o 700, 900, po zakończeniu procesji, czyli ok. 1130 oraz o 1800. Po Mszy Świętej o godz. 900
wyruszymy w procesji do czterech ołtarzy (ul. Łąkową, Słoneczną, Prusa, Skłodowskiej, świrki i
Wigury oraz Polną).
Do udziału w procesji zapraszamy równieŜ dzieci w strojach komunijnych oraz młodsze dzieci do
sypania kwiatów. Zachęcamy równieŜ młodzieŜ do budowania przy kościele czwartego ołtarza. Za
poboŜne uczestnictwo w procesji moŜna pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.
W uroczystość BoŜego Ciała w Opolu odbędzie się Koncert Uwielbienia. Osoby zainteresowane
wyjazdem prosimy dziś lub jutro o zgłoszenie w kancelarii, zakrystii lub przez formularz internetowy.
Przez czas dawnej oktawy BoŜego Ciała zapraszamy na naboŜeństwa połączone z procesją Eucharystyczną.
W kontekście parafialnej uroczystości odpustowych zapraszamy na dwa wydarzenia: w sobotę wieczorem o 1930 na kolejny Wieczór Uwielbienia oraz w niedzielę na godz. 1900 na ostatni przed wakacjami
Wieczór Filmowy. Wyświetlimy film „Białą jak mleko, czerwona jak krew”. Jest to film familijny
(moŜna przyjść z młodszymi widzami) o młodzieńczej miłości i walce ze śmiertelną chorobą.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
Za tydzień uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci NSPJ. Kazania wygłosi ks. Robert
Sadlak. Zapraszamy na sumę odpustową na godz. 1030.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
17 czerwca pielgrzymka entuzjastów Nordic Walking.
18 czerwca o 1500 w kościele Matki BoŜej, odbędzie się koncert Eleni na rzecz Sanktuarium
Matki BoŜej. Cegiełki do nabycia zakrystii w cenie 20 zł. Dzieci i młodzieŜ mają wstęp wolny.
W sobotę 24 czerwca na G. św. Anny Pielgrzymka RóŜ RóŜańcowych Rodziców.
W dniach 27-28 czerwca (wtorek-środa) planujemy pielgrzymkę do Torunia i Lichenia. Koszt
przejazdu i noclegu ok. 120 zł. Prosimy o wcześniejsze zapisy (w kancelarii lub zakrystii; prosimy
równieŜ o wpłatę zaliczki).
Przypominamy takŜe o rekolekcjach dla rodzin oraz osób samotnych w ramach Ruchu Rodzin
Nazaretańskich w terminie 15-20 lipca. Organizujemy grupę z naszej parafii. Rekolekcje prowadzi
znany nam z rekolekcji parafialnych ks. Stefan Czermiński.
Ojcowie Franciszkanie z G. św. Anny zapraszają na Święto MłodzieŜy (17-22 lipca). Plan na plakatach i na stronie
swietomlodziezy.com.
Od 12 do 19 sierpniu w Raciborzu planowany jest Centralny Zlot Turystów Kolarzy. Szczegóły i zapisy na
plakatach (raciborz.pttk.pl/66zlot).
Przypominamy, Ŝe Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z
Raciborza wyrusza 14 sierpnia.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego. Za tydzień dodatkowa zbiórka na cele
remontowe. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Franciszek Niklewicz, lat 83, zam. na ul. Łąkowej 4b
 Kazimierz Prokop, lat 71, zam. na ul. Słowackiego 61
 Irena Majewska, lat 91, zam. na ul. Słowackiego 46
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

