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Wniebowstąpienie Pańskie
Z Dziejów Apostolskich (1,1-11)
„… po swojej męce dał wiele dowodów, Ŝe Ŝyje: ukazywał się
im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie BoŜym. A podczas
wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale
oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan
chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym”…
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj męŜowie w białych
szatach. I rzekli: ”MęŜowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
JakŜe waŜne jest to, iŜ autor Dziejów Apostolskich rozpoczął swoje dzieło od wspomnienia, tego wielkiego wydarzenia, kiedy to Apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa wychodzą na
ową górę w Jerozolimie, gdzie Pan w ich obecności unosi się w górę i tracą go ze swoich oczu, aŜ
do chwili, kiedy to przyjdzie im stanąć przed
Nim tam, gdzie wstąpił wcześniej, aby przygotować miejsce swoim umiłowanym. Wraz z
uwielbionym ciałem i duchem po swym zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. Powrócił do
domu Ojca i nam pokazał dokąd zmierzamy.
PrzecieŜ sam nas zapewniał: w domu Ojca mego
jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecieŜ przygotować wam
miejsce, abyście wy byli tam gdzie Ja jestem. I
dlatego my, jego uczniowie Ŝyjący na przestrzeni
wieków juŜ dobrze wiemy, gdzie jest przeznaczenie i kres naszego Ŝycia.
Pięknym zobrazowaniem tego wydarzenia są
słowa jednej piosenki opowiadającej o uczniach
Jezusa Chrystusa, wysyłającego ich na cztery
strony świata: Gdy uczniów swych posyłał Pan,
by nieśli wieść radosną. śegnając ich dał swoją
moc i mówił tak z miłością. Nie warto na drogę tę
sandałów i płaszcza zabierać, Nie trzeba nam

srebra brać, o dach nad głową zabiegać. Gdy
ukończyli Ŝniwo swe w ostatnią drogę ruszyli.
Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością
wołali: Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać, Nie trzeba nam srebra brać, o dach
nad głową zabiegać.
To właśnie jest nasze zadanie, którzy mamy
odwagę nazywać się uczniami Pana. Chodzić po
ziemi, wpatrując się nieustannie w niebo będące
celem, naszym przeznaczeniem.
Jedno jest pewne, nie zostaliśmy sami tutaj.
Jezus w dzień swojego wniebowstąpienia jeszcze
obiecał zesłać Pocieszyciela – Ducha Świętego,
dlatego jest wśród nas cały czas obecny. On przestał się ukazywać, nie moŜna Go dotknąć i nie
moŜna włoŜyć swojego palca w miejsce gwoździ,
tak jak to zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej
formy obecności dlatego, Ŝe chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna obecność była zarezerwowana dla niewielu. Przestał się objawiać
w formie widzialnej, ale pozostał z nami. Dlatego
odwagi niech dodadzą nam słowa owych męŜów
w białych szatach: dlaczego stoicie i wpatrujecie
się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
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Poniedziałek – 6 czerwca 2011
J 16,29-33
630
Za †† rodziców Paulinę i Wilhelma Gacków i dusze w czyśćcu cierpiące
700
W intencji Beaty i Grzegorza Socha z okazji 5. rocznicy ślubu o BoŜe w błogosławieństwo
w rodzinie
1800 1. W intencji rodziny Pawłowskich o błogosławieństwo BoŜe
2. Za †† rodziców Franciszka i Genowefę, brata Romana i zmarłych z rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami kapłańskimi
Wtorek – 7 czerwca 2011
J 17,1-11
630
Za †† rodziców Józefa i Anielę Durlak, brata Andrzeja i wszystkich zmarłych z rodziny
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w
rodzinach Piszczek i Stasiak
W języku niemieckim: Für †† Hans, Pauline Mateja, Bruder Walter, Herbert Mateja
800
1800
Za †† rodziców Annę i Stanisława Nowickich i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo czerwcowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami kapłańskimi
Środa – 8 czerwca 2011 – św. Jadwigi, królowej
J 17,11-19
630
Za †† rodziców Janinę i Stanisława Magiera oraz wszystkich zmarłych z rodziny
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i Jerzego z okazji 40. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Za †† rodziców Karolinę i Pawła, siostry Genowefę, Janinę i braci Stanisława, Henryka,
Edwarda, Janusza, Bolesława i zmarłych z rodziny Majewskich
2. Za †† męŜa Kazimierza Pytla i rodziców z obu stron
NaboŜeństwo czerwcowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami kapłańskimi
Czwartek – 9 czerwca 2011
J 17,20-26
630
Za †† Otylię i Oskara Slanina oraz za wszystkich zmarłych z rodzin Slanina i Gotzmann
700
Za †† rodziców Jana i Jadwigę, syna Joachima, wnuczkę Urszulę, dusze w czyśćcu cierpiące
Szkolna: Dziękczynna za odebrane łaski w całej rodzinie
1630
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji Danuty i Michała z okazji urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
NaboŜeństwo czerwcowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami kapłańskimi
Piątek – 10 czerwca 2011 – bł. Bogumiła, biskupa
J 21,15-19
630
Za †† rodziców Annę i Sylwestra, brata Ernesta, bratową Urszulę, dziadków z obu stron,
całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† ojca Mieczysława, brata Mieczysława oraz pomordowanych w rodzinie Ciesielskich
1800 1. Za † Zdzisława Jakosza w rocznicę urodzin
2. Za †† rodziców Jana i Rozalię Grabuńczyk oraz teściów Mariannę i Pawła Kawalec,
synową Iwonę i dziadków
NaboŜeństwo czerwcowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oraz święceniami kapłańskimi
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 11 czerwca 2011 – św. Barnaby, apostoła
Mt 10,7-13
630
Za †† ojca Wojciecha w rocznicę śmierci, matkę Marię, brata Ferdynanda, teścia Jana,
ciotkę ElŜbietę, szwagra Antoniego, całe pokrewieństwo
700
Z okazji 28. rocznicy urodzin Mateusza, o łaskę wiary, dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo
1200
Ślub: Magdalena GuŜda – Sebastian Gajewski
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa i ojca Tadeusza Rudakiewicza w 3. rocznicę śmierci,
rodziców z obu stron, brata Edwarda, zięcia Leszka
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Łucji z okazji 82. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1930
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (Liturgia Godzin, odnowienie sakramentu bierzmowania, modlitwa o dary Ducha Świętego, Eucharystia)
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Niedziela – 12 czerwca 2011 – Zesłanie Ducha Świętego Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
700
W I rocznicę ślubu Katarzyny i Tomasza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Ireny i Franciszka 35. rocznicę ślubu z podziękowaniem za opiekę BoŜą, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny na dalsze lata
1030
Do Miłosierdzia BoŜego z okazji urodzin Gabrieli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o światło Ducha Świętego, błogosławieństwo BoŜe i opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej
1130
Procesja do kościoła z ul. Katowickiej
1200
Msza Święta Prymicyjna ks. Łukasza śaby
1630
NaboŜeństwo z błogosławieństwem prymicyjnym
1800
Z okazji 24. urodzin Karola z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
W tym tygodniu modlimy się: w intencji diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich
• Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; przez cały tydzień trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego, a takŜe przed święceniami kapłańskimi. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo czerwcowe.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• Na wieczorną Mszę Świętą w środę zapraszamy kandydatów do bierzmowania. Przynosimy wypełnione deklaracje.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• Próba chóru w czwartek o 1800.
• Spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji w czwartek o 1900.
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; kandydaci w piątek o godz. 1600.
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.
• W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
• W sobotę o 1930 Wigilia przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Podobnie jak w ubiegłym
roku będzie miała ona charakter rozbudowanej liturgii, z śpiewem psalmów, odnowieniem sakramentu
bierzmowania, modlitwą o dary Ducha Świętego. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału.
• Od dzisiejszej niedzieli diakoni będą przygotowywali się poprzez rekolekcje do święceń kapłańskich. Pamiętajmy o nich w modlitwie, zwłaszcza w czasie Nowenny. Święcenia kapłańskie
w Opolu w sobotę o 1000. Istnieje jeszcze moŜliwość wyjazdu. Zgłoszenia w kancelarii.
• W przyszłą niedzielę o 1200 zostanie odprawiona przez ks. neoprezbitera Łukasza śabę Msza
Święta Prymicyjna. Procesja wyruszy z domu rodzinnego przy ul. Katowickiej. Prosimy o przystrojenie trasy procesji przy ul. Szczęśliwej. Jeśli to moŜliwe, to prosimy o nie parkowanie samochodów przy ul. Katowickiej 23 w przyszłą niedzielę przed południem. W piątek o 1800 spotkanie
osób chętnych do pomocy w dekoracji. MoŜna przynieść paprocie lub kwiaty.
• W przyszłą niedzielę o 1630 będzie naboŜeństwo popołudniowe z błogosławieństwem prymicyjnym dla gości. Błogosławieństwo dla wszystkich parafian będzie udzielane w kolejną niedzielę,
19 czerwca.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe zbiórka charytatywna na rzecz 10letniego naszego parafianina chorego na poraŜenie mózgowe.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Jadwiga Kańtoch, lat 88, zam. na ul. Katowickiej 13
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Odezwa Księdza Biskupa w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi
W dzisiejszych czytaniach dominuje temat obdarowania nas Duchem Świętym. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, Ŝe zanim Jezus wstąpił do nieba, kazał Apostołom nie odchodzić
z Jerozolimy i oczekiwać obietnicy Ojca; wyraźnie zapowiedział: wkrótce zostaniecie ochrzczeni
Duchem Świętym. (…) Obietnica Ojca, Jezusowy Duch, jest teŜ naszym udziałem od dnia
chrztu świętego i bierzmowania. Ci, których
Jezus wybrał i powołał, przez sakrament święceń
prezbiteratu, otrzymują szczególny dar Ducha
Świętego, który ich uzdalnia do pasterskiej posługi w Kościele, czyli działania w imieniu Chrystusa Głowy i Pasterza. W tym roku, w najbliŜszą
sobotę, 11 czerwca, o godz. 10.00, to wielkie
misterium
obdarowania
świętą
władzą
w Kościele stanie się udziałem dwunastu diakonów. Są nimi:
1. Grzegorz Bławicki z Biskupowia
2. Krzysztof Deszczka z Ligoty Bialskiej
3. Mariusz Gawłowski z Sidziny
4. Tomasz Gruca z par. w Strzelcach Op.
5. Tomasz Maintok z Sławikowa
6. Paweł Michalewski z Nysy
7. Mariusz Ołdak z par. Kędzierzyn-Koźle
8. Damian Ostrowski z Łąki Prudnickiej
9. Piotr Reimann z par. w Oleśnie
10. Damian Staniek par. św. Mikołaja w Raciborzu
11. Stanisław Zioła z Prudnika
12. Łukasz śaba z par. pw. NSPJ w Raciborzu
Wszystkich tych synów naszej ziemi, którzy
staną się pasterzami w Kościele opolskim, polecam Waszej szczególnej pamięci modlitewnej.
Prośmy Boga zwłaszcza o to, aby przez całe
Ŝycie, jak najlepiej współpracowali z BoŜym

(fragmenty)
Duchem i pasterzowali na miarę oczekiwań Jezusa, dla dobra powierzonych im wiernych i dla
własnego duchowego wzrostu.
Sześćdziesiąt lat temu posługę pasterską
w Kościele, poprzez przyjęcie święceń prezbiteratu, podjął papieŜ Benedykt XVI. W związku
z tym Kongregacja ds. Duchowieństwa zwraca
się z prośbą do kapłanów całego Kościoła, by
w swej modlitwie zechcieli się szczególnie zjednoczyć z Biskupem Rzymu. Co więcej, Kongregacja zachęca, aby poszczególne diecezje,
a zwłaszcza ich duchowieństwo, zechciały ofiarować Ojcu Świętemu 60 godzin Adoracji Eucharystycznej, w formie ciągłej, bądź rozłoŜonej na
dni miesiąca czerwca, w intencji nowych powołań kapłańskich i o uświęcenie kapłanów.
Drodzy diecezjanie, zwracam się więc do was
wszystkich, abyście wraz ze swymi pasterzami
podjęli to szlachetne dzieło. Doskonałą okazją do
jego realizacji mogą być sprawowane w naszych
świątyniach naboŜeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spróbujmy odpowiedzieć na apel Kongregacji, najlepiej jak tylko
moŜemy. Będzie to wspaniały prezent dla Ojca
Świętego z okazji Jego Jubileuszu i bardzo konkretna forma obudzenia i rozwoju adoracji Najświętszego Sakramentu w naszych sercach
i wspólnotach….
Zaproszenia:
• 25/26 czerwca pielgrzymka męŜczyzn na G.
św. Anny
• 2 lipca uroczystość koronacji figury Matki
BoŜej Loretańskiej w Głogówku
• od 1 sierpnia – Pielgrzymka Opolska na Jasną
Górę

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś relacja z Lednicy
NZM@poczta.fm
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nasza-wiara.pl/nspj
NSPJ@raciborz.com.pl

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

