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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Z Dziejów Apostolskich (2,1-11)
„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się
im teŜ języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na kaŜdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić…
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”CzyŜ ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?
JakŜeŜ więc kaŜdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części
Libii, które leŜą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, śydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie –
słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła BoŜe”.
Po ludzku było niemoŜliwe, by grupka kilkunastu nieuczonych ludzi, bez pomocy techniki,
środków przekazu, duŜych pieniędzy, mogła rozkrzewić swoje ideały i sposób Ŝycia na cały ówczesny świat. A jednak dokonali tego – nie oni sami,
lecz Duch Święty, którego Jezus im posłał, tak jak
obiecał. Musimy na nowo uświadomić sobie, jak
wielki skarb otrzymaliśmy od Boga – Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa cały czas działającego w Kościele. To dzięki Niemu dzisiaj w Kościele
dzieją się cuda uzdrawiania, cuda wypędzania złych
duchów... Bo Jezus jest obecny z nami w swoim
Duchu – Pocieszycielu.
Dar uzdrawiania, jak wszystkie charyzmaty,
jest ukazywaniem się mocy Ducha Świętego. Św.
Paweł stwierdza następująco: "KaŜdemu zaś jest
dawane uwidocznienie Ducha Świętego... bądź dar
upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto
jest przełoŜonym [niech działa] z gorliwością; kto
pełni uczynki miłosierdzia [niech to czyni] ochoczo.
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do
złego, podąŜajcie za dobrem. W miłości braterskiej
nawzajem bądźcie Ŝyczliwi. W okazywaniu czci
jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w
gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie
słuŜbę Panu" (1 Kor, 8-11). Niektórych dziwi obfitość charyzmatów, z jaką spotykamy się na prze-

strzeni ostatnich 20-30 lat. JednakŜe coraz lepiej
rozumiemy, Ŝe są one odpowiedzią Boga na zagubienie dzisiejszej ludzkości. "W samym sercu świata - pisze kard. Ratzinger - wysuszonym przez racjonalistyczny sceptycyzm narodziło się nowe
doświadczenie Ducha Świętego, które nabrało
światowego rozmiaru w postaci ruchu odnowy. To,
co mówi Nowy Testament na temat charyzmatów które pojawiły się jako widzialne znaki Ducha - nie
naleŜy do zamierzchłej przeszłości, która odeszła: ta
historia staje się dziś Ŝywotną aktualnością" (Raport
o stanie wiary).
W wigilię Pięćdziesiątnicy bieŜącego roku, na
Placu św. Piotra, w obecności ok. 300 tys. reprezentantów ruchów charyzmatycznych, Ojciec Święty
wołał: "JakŜe bardzo potrzebujemy Ŝywotnych
wspólnot chrześcijańskich! I oto nowe wspólnoty
kościelne: są one odpowiedzią wznieconą przez
Ducha Świętego, wobec charyzmatycznego wyzwania końca tego wieku". Jedną z najbardziej
charakterystycznych cech tych ruchów jest doprowadzenie ich członków do osobistego spotkania z
Chrystusem, do konkretnego doświadczenia miłości
i współczucia Ojca, do odkrycia modlitwy, istoty
świadectwa i ewangelizacji. Owocem tego spotkania jest przeobraŜenie całej osoby, łącznie z odmianą jego oblicza. "Kto patrzy na Niego - zajaśnieje" mówi Psalm 34.
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Poniedziałek – 13 czerwca 2011 – NMP Matki Kościoła
J 2,1-11
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji córki Marty, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
700
Za † męŜa Antoniego Krawczyka w dniu imienin
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Józefa z okazji 60.
rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za †† męŜa Antoniego Jabłonkę, rodziców z obu stron i pokrewieństwo
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 14 czerwca 2011 – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Mt 5,43-48
630
Za †† męŜa Józefa Migułę w 10. rocznicę śmierci, matkę, poległego ojca oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze w intencji rodziny
W języku niemieckim: Za † męŜa Jerzego w 19. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron
800
1800
Za †† dra Józefa KręŜla w 11. rocznicę śmierci, za zmarłych rodziców Annę i Juliana oraz
brata ks. Władysława
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 15 czerwca 2011 – bł. Jolanty, zakonnicy
Mt 6,1-6.16-18
630
Za †† rodziców Jana i Annę, siostrę Julię, dziadków z obu stron, wujka Karola i ciocię Martę
700
Za †† syna Rajmunda, męŜa Eryka, rodziców z obu stron, brata Alfreda i dusze w czyśćcu
cierpiące
1800 1. Za † męŜa Kazimierza Złoczowskiego i zmarłych teściów Rozalię i Eliasza
2. Za zmarłych (zbiorowa): za †† Ryszarda i Łucję Stechły oraz za †† Alojzego i Pelagię
Macedowskich i †† rodzeństwo, za †† Olgę Fajngold, męŜa Maksymiliana i †† z obu
stron, za †† Jadwigę Jaworską, rodziców i rodzeństwo, za † Marię Naciuk w I rocznicę
śmierci, za † matkę Hildegardę Ziętek w 20. rocznicę śmierci, za †† ojca i brata, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Cyryla Fludera w rocznicę urodzin, †† rodziców z obu stron,
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † wujka Zbigniewa Koguta (od Marysi z
rodziną), za † Paulinę Wojtuś (w 30. dzień po śmierci), za † Wandę Witkowską (od sąsiadów z ulicy Opawskiej 60), za † matkę ElŜbietę Czyszczon (w 30. dzień po śmierci), za
†† Marię i Zygmunta Poterałowicz, brata Józefa, babcię Joannę Kret, dziadka Józefa oraz
teściów Anielę i Mateusza, za † Rozalię KrzyŜek (w 30. dzień po śmierci), za † Zbigniewa
Pochopień (w 30. dzień po śmierci), za † Jacka Chudygę (od chrzestnej), za †† Juliana
Zająca, Janinę i Alojzego Waniek, za † Zbigniewa Grochowskiego, za † Franciszka Biela
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 16 czerwca 2011
Mt 6,7-15
630
Za †† syna Jana w 13. rocznicę śmierci, męŜa Eugeniusza i zmarłych z rodziny
700
Za ††matkę Marię w rocznicę jej urodzin, ojca, pokrewieństwo z obu stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
1630
Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za wstawiennictwem Matki Boskiej za †† męŜa Adolfa
Sekułę w 4. rocznicę śmierci, rodziców, braci Jerzego i Ryszarda Sekuła, rodziców Baier,
Łucję Morawiec
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 Za ††rodziców Genowefę i Filipa, siostrę Pelagię, braci Jana i Zdzisława
NaboŜeństwo czerwcowe
Piątek – 17 czerwca 2011 – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika Mt 6,19-23
630
Do BoŜej Opatrzności z okazji 25. rocznicy urodzin wnuczki Anny, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
700
Za †† ElŜbietę Jaworowską, Rudolfa Kasprzyka, ich rodziców, rodzeństwo oraz wszystkich zmarłych z rodzin Marks, Jaworowski
1800 1. Za † Helenę Procajło w rocznicę śmierci
2. Za †† siostrę Rozwitę Kosellek w 4. rocznicę śmierci, rodziców Roberta i Helenę Kosellek
oraz męŜa Henryka Dobiesa
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
MłodzieŜowa: Zakończenie roku szkolnego dla młodzieŜy

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
Sobota – 18 czerwca 2011
Mt 6,24-34
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alicję i Mariana, Cecylię i Zygmunta, zmarłych z
rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Piotra w 80. rocznice urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośba o dalsze
NaboŜeństwo czerwcowe
1730
1800
W sobotni wieczór: 1. W intencji pracowników Centrum Medycznego ESCULAP w Raciborzu z okazji 10-lecia istnienia
2. Za †† babcię Annę, dziadka Władysława, ojca Mariana i zmarłych z rodziny Ratajczaków i
Antkiewiczów
Niedziela – 19 czerwca 2011 – Najświętszej Trójcy
Wj 34,4-6.8-9;2 Kor 13,11-13; J 3,16-18
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Małgorzaty i Jerzego z okazji 75. rocznicy urodzin, z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej
rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Haliny i Wiesława
z okazji 20. rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Pawła z okazji 18. rocznicy urodzin o światło Ducha
Świętego i opiekę Matki BoŜej
2. W intencji uczestników Festiwalu „Śląsk kraina wielu kultur”
1200
Dziękczynna w intencji Henryka z okazji 60. rocznicy urodzin o błogosławieństwo BoŜe i
zdrowie dla całej rodziny
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800 1. W intencji Teresy w 50. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
2. O błogosławieństwo BoŜe i dary Ducha Świętego dla dzieci z Białorusi, ich rodzin oraz o
szczęśliwą podróŜ
W tym tygodniu modlimy się: o błogosławieństwo dla księŜy neoprezbiterów
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocny. Jutro święto
NMP Matki Kościoła.
W dniu wczorajszym w Katedrze Opolskiej zostało wyświęconych 12 diakonów, w tym nasz
Parafianin ks. Łukasz śaba oraz z par. św. Mikołaja ks. Damian Staniek. Dzisiaj zapraszamy na
godz. 1630 na naboŜeństwo popołudniowe z błogosławieństwem prymicyjnym dla gości. Błogosławieństwa prymicyjnego ks. Neoprezbiter będzie udzielał wszystkim w przyszłą niedzielę.
W imieniu ks. prymicjanta zapraszamy na jutro na godz. 1600 na spotkanie w ogrodzie koło domu
katechetycznego RóŜe RóŜańcowe, „Margaretki”, Caritas Parafialny oraz Radę Duszpasterską. Na
wtorek na 1930 zapraszamy młodzieŜ.
W poniedziałek o 1930 spotkanie scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy..
Msza szkolna w czwartek o 1630.
Próba chóru w czwartek o 1800.
Na zawsze młodzi...
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny
30
Niedziela po 2030
Radia Maryja. O godz. 17 modlitwa RóŜańcowa.
00
dziś o kapłaństwie…
RównieŜ w czwartek o 19 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej
NZM@poczta.fm
Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900
na zakończenie roku. W sposób szczególny zapraszamy tych, którzy byli bierzmowani oraz kandydatów do bierzmowania.
Kandydaci do bierzmowania (uczniowie z klas 2 gimnazjum), którzy złoŜyli deklaracje mogą dziś
w zakrystii odbierać ksiąŜeczki.
W sobotę od godz. 2000 w klasztorze Annuntiata ostatnie w tym roku szkolnym czuwanie dla
młodzieŜy.
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00

Spotkanie Marianek w piątek o 17 .
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 przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
Za tydzień na Mszy Świętej o godz. 1030 gościć będziemy zespoły w ramach festiwalu „Śląsk
kraina wielu kultur”.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym drukiem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; w przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy
serdecznie za pomoc w przygotowaniach dzisiejszej uroczystości prymicyjnej. Dziękujemy równieŜ za pomoc przeznaczoną dla 10-letnigo Wojtka. Zebrano kwotę 4390 zł.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Stanisław Kudzia, lat 74, zam. na ul. Opawskiej 80
 Zygmunt Makselon, lat 79, zam. na ul. Łąkowej 4c
 Zbigniew Grochowski, lat 69, zam. na ul. Katowickiej 25
 Helena Panienkowska, lat 87, zam. na ul. Waryńskiego 5c
 Adela Dańków, lat 79, zam. na ul. Kossaka 51
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 032 415 31 20;

–

www.nspj.raciborz.com.pl
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. uzaleŜnień – 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.

