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II Niedziela Wielkanocna,  
czyli Miłosierdzia BoŜego 
Dzieje Apostolskie (2,42-47) 
 

„Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwie. 
Bojaźń ogarniała kaŜdego, gdyŜ Apostołowie czynili wiele znaków i 
cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli 
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je kaŜdemu według 
potrzeby.  
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z rado-
ścią i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich Ŝyczliwie. Pan zaś przymnaŜał im 
tych, którzy dostępowali zbawienia.” 
 

Źródła historyczne podają, Ŝe w staroŜytno-
ści większość grup religijnych spoŜywała razem 
posiłki. Dzisiejsze pierwsze czytanie przekazuje 
nam, Ŝe była to takŜe wczesna praktyka chrześci-
jańska. Wspólnota stołu oznaczała bliską więź. 
W czasie wspólnych posiłków często toczyły się 
dyskusję, były wygłaszane nauki. Wspólnota 
pierwszych chrześcijan silnie koncentrowała się 
na sprawowaniu kultu we własnym gronie, wza-
jemnym dzieleniu się i poznawaniu Pisma. 

Dzieje Apostolskie w jednym zdaniu prezen-
tują kompendium głównych zasad Ŝycia pierwot-
nego Kościoła. Dla pierwszych chrześcijan 
oczywiste było przyjęcie i zachowywanie nauki 
Apostołów, włączanie się we wspólnotę, uczest-
niczenie w Łamaniu Chleba (pierwotna nazwa 
Eucharystii) oraz trwanie w modlitwie. Te obo-
wiązujące zasady były czymś oczywistym dla 
ochrzczonych. Idealny opis pierwszej chrześci-
jańskiej wspólnoty, niezachwianie przestrzegają-
cej wszystkich nakazów, musiał robić niesamo-
wite wraŜenie na otaczających ich ludziach. Byli 
przejrzystymi świadkami miłości do Chrystusa i 
bliźniego. 

W naszych czasach takŜe Ŝyje wiele auten-
tycznych, świadomych swojej toŜsamości chrze-
ścijan. Byli i są pomiędzy nami niezwykli 
uczniowie Chrystusa, którzy przez swoje Ŝycie 
osiągają szczyty świętości. I dzisiaj moŜna Ŝyć i 
głosić naukę Apostołów, tworzyć wspaniałą 
wspólnotę, uczestniczyć w Eucharystii i modlić 
się. Wspaniały przykład takiego Ŝycia ukazał 
nam nasz błogosławiony Jan Paweł II. Wielo-
krotnie zachęcał nas do pięknego Ŝycia chrześci-
jańskiego – zapewniał Ŝe warto! Swoim Ŝyciem i 
umieraniem pokazał, Ŝe bycie z Jezusem jest 
największą wartością dla człowieka. 

Jak to jest w naszym Ŝyciu? Dla kaŜdego z 
nas nowy błogosławiony jest kimś waŜnym, 
wyjątkowym. Chlubimy się, Ŝe jest naszym roda-
kiem. Ale czy my tylko zatrzymujemy się na 
składaniu pochwał temu wielkiemu Polakowi, 
czy takŜe chcemy kroczyć za Nim i naśladować 
Chrystusa? PrzecieŜ PapieŜowi tak bardzo zale-
Ŝało na tym, abyśmy kochali Boga i Kościół. Czy 
nam teŜ na tym zaleŜy? 
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II Niedziela Wielkanocna – 1 maja 2011 – Święto Miłosierdzia BoŜego 
Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20, 19-31 

   630    Za †† rodziców Atanazego i Johannę Bugla i syna Fridolina 
   745    W intencji pracowników, emerytowanych pracowników i zmarłych pracowników RaFaKo 
   900    Za † męŜa, ojca i dziadka Józefa Romana Bachryj w 15. rocznicę śmierci 
 1000   transmisja telewizyjna z uroczystości beatyfikacyjnych 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Anastazja Renata Pala, Emi-

lia Michalina Wrzodek, Karol Łukasz Zielonka, Olivier Adam Bocianowski, Igor Miro-
sław Gomolka 

 1500    Przy kościele Matki BoŜej i pomniku Jana Pawła II - NaboŜeństwo do BoŜego Miłosierdzia 
 1600   Przy kościele Matki BoŜej Msza Święta dziękczynna za beatyfikację Ojca Świętego Jana 

Pawła II 
     Koncert Msza Koronacyjna W.A. Mozarta 
 1900   Przy kościele Matki BoŜej koncert połączonych zespołów z modlitwą uwielbienia 
 1800    Do BoŜej Opatrzności w intencji Urszuli i Wojciecha z okazji 39. rocznicy ślubu z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
Poniedziałek – 2 maja 2011 – św. Wojciecha, bpa i męcz., gł. patrona Polski  J 12,24-26 
   630    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło-

gosławieństwo dla Irmgardy oraz dla syna i córki z rodzinami 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Józefa w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. Za †† teściów Stanisława i Ludwikę Jakuć, szwagrów Lecha i Tadeusza, wszystkich †† z 

rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Jana Popardowskiego w 30. rocznicę śmierci, matkę 

Marię w 16. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
     NaboŜeństwo Majowe 
Wtorek – 3 maja 2011 – Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski   J 19,25-27 
   700   Za †† rodziców Antoniego i Katarzynę Zaremba i teścia Aleksandra Zieniewicza 
   900   W intencji Ojczyzny 
 1030   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji pewnej rodziny 
 1200    Do BoŜej Opatrzności w intencji Pawła Kiersz z okazji urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
      NaboŜeństwo Majowe 
 1800      Za † męŜa Stefana Oleksego i †† z rodziny 
Środa – 4 maja 2011 – św. Floriana, męczennika     J 3,16-21 
   630    W 65. rocznicę urodzin Jadwigi Hyrczyk – Franczyk, z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką 
 1800 1. Za † męŜa Piotra Porydzaj w 2. rocznicę śmierci i †† rodziców i rodzeństwo z obu stron 
   2. Za ††rodziców ElŜbietę i Józefa śółty, brata Jana i teścia Waltera Cygan 
     NaboŜeństwo Majowe 
I Czwartek miesiąca – 5 maja 2011       J 3,31-36 
   630   W kolejną rocznicę ślubu Władysławy i Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny a takŜe za †† rodziców, teścia, 
brata i pokrewieństwo 

   700   Za †† rodziców Józefę, Szymona, Józefę, dwóch braci Jana i Eugeniusza, siostrę Leonty-
nę, bratową Olgę i dusze w czyśćcu cierpiące 

 1630   Szkolna: Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dary Ducha Świętego 
dla Janka z okazji 6-tej rocznicy urodzin 

 1730   Godzina Święta 
 1800 1. Dziękczynna za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II 



parafii pw. NSPJ w Raciborzu 3 
   2. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty 

modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
      NaboŜeństwo Majowe 
I Piątek miesiąca – 6 maja 2011 – św. apostołów Filipa i Jakuba   J 14,6-14 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji rodzin: Kampka i Koza z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla rodziny i wnuków 
   715    Za †† siostrę Martę w I rocznicę śmierci, męŜa, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† męŜa Wilhelma w rocznicę urodzin oraz rodziców i rodzeństwo Głombik i Śliwka 
      NaboŜeństwo Majowe 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa 
I Sobota miesiąca – 7 maja 2011        J 6,16-21 
   630   Za †† ojca Mikołaja Rydzaka, Ŝonę Barbarę oraz †† z rodziny z obu stron 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Pierwsza Spowiedź dla dzieci komunijnych (od godz. 1630 Adoracja) 
 1730   NaboŜeństwo Majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Stefana Łubkowicza w I rocznicę śmierci, za †† z rodziny 
   2. Za †† ojca Piotra w rocznicę śmierci, mamę Annę i wszystkich †† z pokrewieństwa 
III Niedziela wielkanocna – 8 maja 2011  Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35 
   700    Za † Teresę Lenart w 5. rocznicę śmierci 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za ††rodziców Antoninę i Konrada Szukalskich, siostrę Teresę, brata Józefa i szwagra 

Józefa 
 1030    W intencji Dzieci przystępujących do I Komunii Świętej 
 1200 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Ireny w 

60. rocznicę urodzin 
             2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Lucyny z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1600   NaboŜeństwo dla dzieci, które przystąpiły do I Komunii, rodziców i gości 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo Majowe 
 1800    Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Niklewicza w rocznicę śmierci, urodzin i imienin 

oraz za †† rodziców 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii 
Świętej i ich rodziców 
 

• Dzisiaj przypominamy o zmianach godzin Mszy Świętej. Ze względu na transmisję uroczystości 
beatyfikacyjnych Msze Święte o 630, 745, 900, 1200 oraz 1800. Nie będzie dodatkowych naboŜeństw 
popołudniowych. 

• Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na popołudniowe wspólne dziękczynienie za be-
atyfikacj ę Ojca Świętego Jana Pawła II. Przy pomniku, koło kościoła Matki BoŜej o godz. 
1500 naboŜeństwo do BoŜego Miłosierdzia, o 1600 dziękczynna Msza Święta, o 1900 koncert z 
modlitwą uwielbienia. Będzie moŜna takŜe obejrzeć dwie wystawy: plastyczną (wykonana 
przez dzieci i młodzieŜ) oraz fotograficzną Adama Bujaka. 

• Przez cały miesiąc zapraszamy na NaboŜeństwa Majowe: codziennie po Mszy wieczornej, w 
soboty i niedziele o 1730. 

• W poniedziałek przeniesiona uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski. 
• W środę, 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte jak w 

kaŜdą niedzielę. NaboŜeństwo w ten dzień o 1730. 
• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się 10 maja. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
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• Próba chóru w czwartek o 1800. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. 
• Spotkanie Marianek w sobotę o 1200. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w sobotę o 

godz. 1000. 
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000. 
• RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• 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. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• Odwiedzin chorych w tym tygodniu nie będzie. 
• W sobotę, 7 maja o 1000 w kościele seminaryjnym odbędą się święcenia diakonatu. Święcenia 

te przyjmie takŜe nasz parafianin Tadeusz Dziedzic. 
• W sobotę od godz. 1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• W przyszłą niedzielę o 1030 odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Parafian 

uczęszczających zazwyczaj na tę Mszę Świętą zapraszamy wyjątkowo na inną godzinę. Próby dla 
dzieci przed ta uroczystością odbędą się: w środę, 4 maja oraz w piątek, 6 maja o 1600. Pierwsza 
spowiedź dla dzieci w sobotę, 7 maja o 1600. Spowiedź dla rodziców, chrzestnych i gości w so-
botę od 1730. 

• W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem. 
• Raciborska Fundacja im. Stronk w Norden zaprasza 7 kwietnia o 1100 na odsłonięcie pomnika 

poświęconego wszystkim ofiarom wojen i przemocy na cmentarz przy ul. Rudzkiej na Ostrogu. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 

przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.    
 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA : Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem  
                odnosiły się do prawdy, solidarności i godności kaŜdej osoby 
PAPIESKA INTENCJA M ISYJNA : Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności  
                Ewangelii i wzrastać w jedności 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś relacja z Rzymu 

i Raciborskiego dziękczynienia 
NZM@poczta.fm 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspj.raciborz.com.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;                           NSPJ@raciborz.com.pl 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i 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):  
Konsultant ds. uzale Ŝnień – kontakt telefoniczny. Doradcy  i nauczyciele NPR : poniedziałki i wtorki 1600 – 
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny) 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy : piątki 1700 – 1900  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


