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IV Niedziela Wielkanocna 
Z Dziejów Apostolskich (2,36-41) 
 
„W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił 
donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną 
pewnością, Ŝe tego Jezusa, którego wyście ukrzyŜowali, uczynił Bóg i 
Panem, i Mesjaszem”.  
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i 
pozostałych apostołów: „CóŜ mamy czynić, bracia?”.  
Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech kaŜdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na 
odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i 
dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.  
W wielu teŜ innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego poko-
lenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 
trzech tysięcy dusz.” 
 

Pierwsze czytanie jest fragmentem dłuŜszej 
mowy św. Piotra, która miała miejsce tuŜ zaraz 
po Zesłaniu Ducha Świętego. W mocy Ducha, z 
odwagą i przekonaniem, pierwszy papieŜ wystę-
puje przed zgromadzonymi w Jerozolimie przed-
stawicielami róŜnych narodów. Św. Piotr mówi o 
centralnej prawdzie chrześcijaństwa: Jezus, któ-
rego śydzi ukrzyŜowali, jest oczekiwanym Pa-
nem i Mesjaszem. Obwieszcza najradośniejszą z 
Nowin. Kazanie jego obfituje w liczne nawiąza-
nia do Starego, aby pokazać, Ŝe proroctwa wy-
pełniają się dokładnie na oczach wszystkich w 
Osobie Jezusa. Apostołowie są świadkami nauki, 
cudów i zmartwychwstania Jezusa. 

Słuchacze nie wysłuchali obojętnie nauki św. 
Piotra. Przejęli się nią do głębi serca! Apostoł 
mówił czystą prawdę, prawdę tak silną, Ŝe do-
prowadziła do nawrócenia wielu zgromadzonych. 
Przyjęcie tej prawdy przemieniło ich Ŝycie! Au-
tor Dziejów Apostolskich zanotował, Ŝe przyłą-
czyło się do Kościoła około 3 tysięcy dusz! Nie-
wyobraŜalna liczba!  

Teraz gdy tak często uŜywa się półprawdy 
lub wręcz kłamstwa dla własnych korzyści – to 

prawda o Jezusie – Panie i Zbawicielu, który 
bezinteresownie oddał za mnie Ŝycie – brzmi ze 
zwielokrotnioną siłą. Trzeba znaleźć w sobie 
wiele męstwa, by głosić prawdę. Trzeba wiele 
odwagi, by głosić tę prawdę. Prawdę dającą siłę 
do męŜnego wyznawania wiary i pięknego Ŝycia. 
Prawdę o Jezusie trzeba głosić, ale przede 
wszystkim nią Ŝyć. 

Dla śydów i przedstawicieli innych naro-
dów, konkretną odpowiedzią na naukę św. Piotra 
było nawrócenie i przyjęcie chrztu. Oni wiedzie-
li, Ŝe po zmartwychwstaniu Jezusa, ich Ŝycie nie 
moŜe wyglądać tak jak dotąd. Ich Ŝycie musi się 
zmienić na lepsze! KaŜdy z nas, czytających te 
refleksje, jest ochrzczony. Ale czy zmartwych-
wstanie Jezusa przemieniło moje Ŝycie? Jaki 
wpływ na moje Ŝycie ma Jego nauka? Serca 
śydów słuchających kazanie św. Piotra, przyjęły 
Ewangelię. Czy moje serce  jest otwarte na  wy-
mogi Ewangelii? Jeśli chcę Ŝyć radością zmar-
twychwstania Chrystusa, to moje Ŝycie musi być 
wypełnione Jego nauką. 



2 Źródło - gazetka 

Poniedziałek – 16 maja 2011 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i męcz.   J 17,20-26 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo i zdrowie w całej rodzinie 
   700   Za †† Michalinę i Seweryna, brata Adama Rozena 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Jana Bębnowicza, rodziców z obu stron i rodzeństwo 
   2. Za † męŜa Emanuela Nawrockiego w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców i brata 

NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 17 maja 2011         J 10,22-30 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Bartosza i Damiana z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Agnieszki z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie 
   800   W języku niemieckim: Za † Lidię Hanefeld i zmarłych z rodziny 
 1800     Za †† Aleksandra i Sabinę Waśkiewicz w 10. rocznicę śmierci 

NaboŜeństwo majowe 
Środa – 18 maja 2011         J 12,44-50 
   630     Za †† rodziców Kazimierę i Floriana oraz o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej 

rodziny 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Gizeli z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie oraz za zmar-
łych rodziców z obu stron 

 1800 1. Za †† rodziców Wilhelma i Jadwigę, brata Ernesta, siostrę Gertrudę, rodziców, teściów z 
obu stron, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za †† Genowefę Kulig w 5. rocznicę śmierci, jej dwóch męŜów Michała i Karola, zmar-
łych  z rodziny Gogulskich     NaboŜeństwo majowe 

Czwartek – 19 maja 2011        J 13,16-20 
   630     Za †† Juliannę Siara, jej męŜa Wilhelma oraz synów Karola, Franciszka i Antoniego 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Karolinę i Piotra, brata Stanisława, bratową ElŜ-

bietę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1630   NaboŜeństwo majowe dla dzieci 
 1800 1. Za †† dziadków Jana i Marię, braci Romana i Adama 
   2. Za †† rodziców Agnieszkę i Franciszka i dziadków z obu stron       NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 20 maja 2011         J 14,1-6 
   630     W intencji syna ks. Marcina w 12. rocznicę święceń kapłańskich o błogosławieństwo w 

dalszej posłudze kapłańskiej 
   700    Za † męŜa Henryka, zmarłych rodziców i rodzeństwo 
 1800 1. Za † ojca Alojzego Buglę, †† rodziców Zofię i Władysława Bańdura, dziadków i pokre-

wieństwo z obu stron 
   2. Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek   NaboŜeństwo majowe 
 1900   MłodzieŜowa: w intencji młodzieŜy 
Sobota – 21 maja 2011 – św. Jana Nepomucena, kapł. i męcz.   J 14,7-14 
   630     Do  BoŜej Opatrzności w intencji Pauliny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   700    Za † Jerzego Solicha w 10. rocznicę śmierci 
     1530      Ślub: Monika Grabiec – Mariusz Mórawski 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Ignacego i ElŜbietę Plura oraz brata Ernesta 
   2. Za †† Eugenię Tokar, siostrę Annę, zmarłych z rodzin Tokar, Pilipczuk 
V Niedziela Wielkanocna – 22 maja 2011    Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty i Michała z okazji 45. rocznicy ślubu, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
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   900    Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny w 15 rocznicę urodzin oraz ElŜbiety w 40 rocznicę 

urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdro-
wie dla całej rodziny 

 1030    Za †† rodziców Stanisławę i Wiktora Korolewicz, ks. Franciszka Moszyńskiego i ich ro-
dziców 

 1200   Za †† Janinę i Tadeusza Antonowicz oraz zmarłe pokrewieństwo 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800    Za † Małgorzatę Chmiel w 4. rocznicę śmierci 
W tym tygodniu modlimy się: o prawo chroniące Ŝycie oraz rodzinę  
 

• Dzisiaj o godzinie 1600 wyruszy z naszej parafii 
Marsz dla śycia i Rodziny. Marsz zakończy się w 
parafii Matki BoŜej. Zapraszamy wszystkich do 
licznego udziału zwłaszcza rodziny z dziećmi. 
Niech nasz udział będzie wyrazem naszej solidar-
ności z nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II 
dotyczącym rodziny i daru Ŝycia. Rozpoczniemy 
wspólną modlitwą, w czasie której będzie moŜliwość 
podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Za-
kończenie przy kościele Matki BoŜej. 

• Zapowiadane na dziś spotkanie Rady Parafialnej z 
powodu Marszu odbędzie się po wieczornej Mszy 
Świętej, o godz. 1900. Za zmianę przepraszamy i za-
praszamy wszystkich członków Rady. 

• Dzisiaj od 1600 trwać będzie RóŜaniec Fatimski. 
Zapraszamy takŜe na godz. 1730 na naboŜeństwo 
majowe. Dziś w naszej parafii niedziela powoła-
niowa. Gościmy kleryków naszego Seminarium. 
Modlić się będziemy w czasie naboŜeństwa o nowe 
powołania. 

• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Rodzin Nazare-

tańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. 
• W rocznicę urodzin bł. Jana Pawła II, 18 maja, w kościele parafialnym w Brzeziu o 1700 zostanie 

odprawiona Msza Święta dziękczynna za beatyfikację oraz o wyniesienie na ołtarze Sł. B. S. Marii 
Dulcissimy.  

• NaboŜeństwo majowe dla dzieci w czwartek o 1630.  
• Próba chóru w czwartek o 1800. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 

RóŜaniec. 
• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. 
• Spotkanie Marianek w sobotę o 1200. 
• Spotkania: lektorzy w czwartek 

o godz. 1900; ministranci i kan-
dydaci w sobotę o 1000. 

• Spotkanie Śpiewającej Miski 
Reksia w sobotę o 1000. 

• Z okazji beatyfikacji została 
wydana pamiątkowa ksiąŜeczka 
upamiętniająca obecność Ojca 
Świętego na Śląsku. Zachęcamy 
do nabycia. 
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• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Przed kościołem równieŜ dodat-

kowa zbiórka na dalsze remonty kościoła. Planujemy odnowić wieŜę kościoła (drewniane Ŝaluzje) 
oraz przedsionek pod wieŜą. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Zbigniew Pochopień, lat 56, zam. na ul. Chełmońskiego 18 
� ElŜbieta Czyszczon, lat 68, zam. na ul. Warszawskiej 34 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

Sześciolatki 
Czy będą musiały iść do szkoły? 
Według obecnej ustawy tak. Chyba, 

Ŝe zbierze się do 4 lipca 100.000 podpi-
sów. Wtedy ustawa raz jeszcze trafi pod 
obrady. Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju i 
promocji Ziemi Raciborskiej zajęły się akcją informującą o szczegółach tej propozycji oraz zbieraniem 
podpisów. PoniewaŜ sprawa dotyczy zdecydowanej większości rodzin, dlatego zachęcamy do zapo-
znania się z projektem i jego konsekwencjami, oraz z argumentami przeciwników obowiązku szkolne-
go od 6. roku Ŝycia. Spora ilość materiałów jest dostępna na stronach internetowych ratujmaluchy.pl 
oraz rzecznikrodziców.pl  

Oto kilka powodów dla których podejmuje się protest przeciwko ustawie wprowadzającej obo-
wiązek szkolny dla sześciolatków: 

1) Szkoły w Polsce są niedoinwestowane, często szkoły są w bardzo złym stanie technicznym. 
Dzieci uczą się w przepełnionych klasach, na zmiany. Nie ma oddzielnych stref dla dzieci 
młodszych.  

2) Premier zabrał pieniądze na reformę. W pierwszym roku z zakładanych 347 mln zostało 40 
mln zł - na wszystkie szkoły w Polsce.  

3) Zabraknie miejsc w przedszkolach. Zapis dający prawo do edukacji przedszkolnej 5-latków 
zdezorganizuje edukację przedszkolną. Zabraknie miejsc dla dzieci młodszych. 

4) śniwa wydawców. W czasie kryzysu finansowego rodzice mają zapłacić MILIARDY zło-
tych za wymianę WSZYSTKICH PODRĘCZNIKÓW. Stare podręczniki od września staną 
się makulaturą. Beneficjentami reformy będą przede wszystkim wydawcy podręczników. 

5) Nauczyciele bez przygotowania. Nie przewidziano szkoleń dla nauczycieli. Szkoły dostaną 
kopie nowej podstawy programowej. Odbyło się teŜ kilkaset konferencji powiatowych. To 
zdaniem MEN wystarczy. 

Nauczyciele w liście do p. Minister Hall piszą: „PoniewaŜ nie dostrzegamy Ŝadnych merytorycz-
nych korzyści płynących z proponowanych przez Panią zmian w edukacji, dochodzimy do wnio-
sku, Ŝe jedynym ich powodem są przesłanki ekonomiczne. Skrócenie edukacji o rok dałoby wszak 
w skali całego kraju olbrzymie oszczędności. Tak pojęta reforma spowodowałaby zmniejszenie li-
czebności kadry pedagogicznej. Jednocześnie szybsze kończenie edukacji zmuszałoby młodych 
ludzi do podjęcia aktywności zawodowej o rok wcześniej. W odpowiedzialnym, uczciwym my-
śleniu o edukacji względy ekonomiczne nie mogą przewaŜać nad merytorycznymi”. 

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. 


