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IV Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (10,11-18)
„Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
Ŝycie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego,
Ŝe jest najemnikiem i nie zaleŜy mu na owcach. Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie
zna Ojciec, a Ja znam Ojca. śycie moje oddaję za owce. Mam takŜe
inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i
będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja Ŝycie moje oddaję, aby je potem
znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję.
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.”
KaŜdy z nas w swoim Ŝyciu miał, chociaŜ jednego bohatera, swoistego idola, z którym za wszelką cenę chciałby się utoŜsamiać. Takiego bohatera,
dla którego bez wahania oddałoby się przysłowiowe „pół królestwa”. Dzisiejsza Ewangelia w sposób
dość dosłowny wskazuje właśnie „wielkiego Bohatera”. Ale czy ja Go przyjmuję? Św. Jan w dzisiejszym fragmencie ukazuje Jezusa jako pasterza, nie
byle jakiego, ale dobrego pasterza. Warto się przyjrzeć, jaka jest róŜnica między pasterzem, a najemnikiem – pseudopasterzem.
Czytając powyŜszą Ewangelię widzimy, Ŝe
róŜnica przede wszystkim polega na znajomości –
utoŜsamianiu się pasterza z owcami i owiec z pasterzem. Co to znaczy? To, Ŝe nie są dla siebie obcy.
Rozpoznają juŜ nie tylko wygląd, ale głos, kroki,
sposób przychodzenia. Czują się dobrze w swoim
towarzystwie, jak i równieŜ słuchają się wzajemnie.
Tego właśnie brakuje najemnikowi, który wykonuje swoją pracę i idzie. Nie zaleŜy mu na relacji.
Bardziej dba o siebie niŜ o tych, za których bierze
odpowiedzialność.

Drugą waŜną cechą dobrego pasterza jest poświęcenie. Pasterz umie zrezygnować z tego, co
jest dla niego przyjemne, bo widzi, Ŝe waŜniejsze
są relacje. Najemnik, który w owcach widzi tylko
dochodowy interes, ucieka, gdy tylko widzi zagroŜenie, gdy czuje się niepewnie, gdy nie idzie po
jego myśli.
Wpatrując się w Jezusa dostrzegamy zatem tego, który jest dobrym Pasterzem, umiejącym zrezygnować ze swojego dobra dla dobra owiec. Nie boi
się nawet oddać swojego Ŝycia dla owcy, którą
ukochał.
WaŜne w tym wszystkim jest to, by przyjąć ten
dar, by uświadomić sobie, Ŝe to ja jestem tą owcą,
dla której Jezus umiera na krzyŜu. Dlatego warto
dziękować Jezusowi za ten dar Ŝycia i wybraństwa:
Panie Jezu dziękuję Ci za to, za ten dar nowego Ŝycia, Ŝe dla mnie umarłeś i zmartwychwstałeś.
Dotknij moich uszu i serca i uzdrów je, bym potrafił słuchać i iść za Twoim głosem. Amen
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Poniedziałek – 30 kwietnia 2012
J 10,1-10
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Władysławy i Marcina w kolejną rocznicę ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
700
Za †† brata Zenona Daraszkiewicza w 14. rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Urszulę, czterech braci, bratanka Czesława, szwagra Józefa i wszystkich †† z pokrewieństwa
1800 1. W intencji Ewy w dniu urodzin o błogosławieństwo BoŜe w rodzinie
2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za †† syna Ryszarda i męŜa Franciszka w rocznicę śmierci, za
† Ŝonę Lucję Świniarską w 8. rocznicę śmierci, za † Janinę Wilczyńską (od współlokatorów z
ulicy Katowickiej 15), za † Edwarda Barabasza (w 30. dzień), za † Józefa Karapudę (w 30.
dzień), za † Ewę Bedryj (w 30. dzień), za † Sigmunda Palarza (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy Katowickiej 23 i 23a), za † Jana Kulę (w 30. dzień), za †† Zbigniewa Grochowskiego i Bronisławę Ociepka, do Miłosierdzia BoŜego za † Jana Sobczyka w 10. rocznicę
śmierci, do Miłosierdzia BoŜego za † Marię Stawinoga o dar Ŝycia wiecznego
3. W intencji Krystyny z okazji 50. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
Wtorek – 1 maja 2012 – św. Józefa, rzemieślnika
Mt 13,54-58
630
W 25. rocznicę ślubu Krystyny i Bronisława z podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
800
W języku niemieckim: Für † Elizabeth anläßlich des zweiten Todesjahrestag und für Lebende
und Verstorbene aus der Familie
900
Za †† rodziców Atanazego i Johannę Bugla i syna Fridolina
1800
Za † Zbigniewa Koguta w I rocznicę śmierci
NaboŜeństwo majowe
Środa – 2 maja 2012 – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
J 12,44-50
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Edmunda Lizaka, Edeltraudę i Teodora Kołodziej
W intencji wnuka Beniamina o łaski i dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych
700
1100
Ślub: Agnieszka Ryś – Krzysztof Krawczuk
Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
1730
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Katarzyny, Wiktora i Martina z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † matkę Gertrudę Raczek w 10. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo majowe
I Czwartek miesiąca – 3 maja 2012 – NMP Królowej Polski
J 19,25-27
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Antoninę i Konrada Szukalskich, siostrę Teresę, brata
Józefa, szwagra Józefa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
900
W intencji Ojczyzny
1030
Za †† rodziców Antoniego i Katarzynę Zaremba i teścia Aleksandra Zieniewicza
1200
Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Pawła Kiersza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1700
Godzina Święta
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 4 maja 2012 – św. Floriana, męczennika
J 14,1-6
630
Za †† Paulinę i Dorotę Kubek oraz Ritę i Herberta Jonas
900
Za † Mariana Robótkę w I rocznicę śmierci
1730
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. W intencji rodzin Koza, Kampka oraz wnuków o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie
NaboŜeństwo majowe
I Sobota miesiąca – 5 maja 2012
J 14,7-14
630
Za † Martę w 2. rocznicę śmierci i †† z całej rodziny
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1730
NaboŜeństwo majowe

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
3
00
18
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Józefę i Szymona, braci Jana i Eugeniusza, siostrę Leontynę, szwagra Stanisława i bratową Olę
2. Za †† męŜa Piotra Porydzaj w 3. rocznicę śmierci, brata Wilhelma Głombika w dniu urodzin
oraz za †† pokrewieństwo
V Niedziela wielkanocna – 6 maja 2012
Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Romana z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W języku łacińskim: W intencji pracowników, emerytowanych pracowników i zmarłych pracowników RaFaKo
1030
Za † męŜa Stefana w 2. rocznicę śmierci
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Bartosz Adam Hałacz, Miłosz
Piotr Zacharko, Mateusz Piotr Bednarski, Wiktor Tomasz Huczek, Nadia Zuzanna Kania,
Karol śurawski
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo majowe
Z okazji 18. rocznicy urodzin Mateusza o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i
1800
zdrowie dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji kleryków V roku WSD przygotowujących się poprzez rekolekcje do święceń diakonatu
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Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Od 1 maja, przez cały miesiąc naboŜeństwa majowe: codziennie po Mszy wieczornej, w soboty,
niedziele i święta o 1730.
We wtorek, 1 maja we wspomnienie św. Józefa w Jemielnicy pielgrzymka i spotkanie rodzin oraz
erygowanie bractwa św. Józefa.
W środę, 2 maja spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej.
W czwartek uroczystość NMP, Królowej Polski. Porządek Mszy Świętych jak w kaŜdą niedzielę. O
godz. 900 Msza Święta w intencji Ojczyzny.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w
czwartek i piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci NSPJ.
W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą
rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy.
W sobotę od godz. 1600 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania. Przypominamy, Ŝe sakrament
ten będzie udzielany w poniedziałek, 7 maja o godz. 1600.
W sobotę w Opolu klerykom V roku Seminarium Duchownego udzielone będą święcenia diakonatu.
Przyjmie je równieŜ nasz parafianin Tomasz Wieliczko. W tym tygodniu kandydaci do święceń będą
przeŜywać rekolekcje. Prosimy o modlitwę w ich intencji. Przy okazji pragniemy przypomnieć, Ŝe
przygotowujemy się do kolejnej uroczystości prymicji. W ostatnią sobotę maja święcenia kapłańskie
przyjmie dk. Tadeusz Dziedzic. Gdyby ktoś z parafian chc
,iał złoŜyć się na prezent dla ks. neoprezbitera, to prosimy o kontakt.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W imieniu ks.
Piotra z Białorusi dziękujemy za złoŜone ofiary w wysokości ponad 10.800 zł.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Urszula Chromik, lat 70, zam. na ul. Miechowskiej 11
 Henryk Machalski, lat 86, zam. na ul. Polnej 6
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Powołania kapłańskie i zakonne – statystyka 2011/12
Ponad ośmiuset kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło studia w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych w roku akademickim 2011/2012 – poinformowała KAI Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań przed rozpoczynającym się w niedzielę 29 kwietnia 49.Tygodniem Modlitw o Powołania.
Praktycznie w kaŜdym seminarium zakonnym
w Polsce kształcą się równieŜ klerycy innych narodowości.
Do zakonów męskich zgłosiło się w ubiegłym
roku 194 męŜczyzn, którzy rozpoczęli pierwszy
etap formacji zakonnej tzw. postulat a do zakonów
Ŝeńskich 209 postulantek.
W seminariach diecezjalnych na I roku studiów kształci się 640 alumnów a w seminariach
zakonnych – 164 czyli w sumie 804 kandydatów do
kapłaństwa. Od 2007 r. ogółem do seminariów
zgłasza się co roku mniej o ok. 50 kandydatów.
Ostatnio – w 2011 r. najwięcej nowych kleryków
przyjęto do seminariów duchownych: 48 - w Tarnowie, 35 – w Katowicach, 32 – w Warszawie, po
24 – w Przemyślu i Bielsku-Białej, po 22 – w Lublinie, Wrocławiu i zielonogórsko-gorzowskiego w
Gościkowie-ParadyŜu.
Natomiast najbardziej kameralne roczniki mają
seminaria: gliwickie – 4 alumnów I roku, elbląskie
- 6, ełckie – 7 , łowickie – 8 i po 9 alumnów I roku
mają seminaria: warmińskie, płockie i zamojskolubaczowskie.
W seminariach zakonnych w Polsce studiuje
obecnie 1036 kleryków narodowości polskiej oraz
217 kleryków obcokrajowców. I rok studiów w
październiku 2011 r. rozpoczęło 164 kleryków
zakonnych.
Do zakonów męskich w Polsce zgłosiło się w
ubiegłym roku 194 męŜczyzn, którzy rozpoczęli
pierwszy etap formacji zakonnej tzw. postulat.
Najwięcej kandydatów do zakonu w 2011 r. mieli
franciszkanie, dominikanie i kapucyni - choć jest
ich mniej niŜ w 2010 r.
O ile w 2010 r. do zakonnych postulatów zgłosiło się 241 męŜczyzn, to w 2011 r. nowych kandydatów na zakonników było 194. W nowicjatach –
czyli na kolejnym etapie formacji zakonnej trwającej rok lub dwa lata w zaleŜności od reguły zakonu
- obecnie jest 278 nowicjuszy. Następnie młodzi
zakonnicy rozpoczynają studia filozoficznoteologiczne – obecnie w seminariach zakonnych
kształci się w sumie 1036 kleryków. A jeszcze 5 lat
wcześniej, w 2006 r. było ich ogółem 1803.
Podobnie jak w poprzednich latach, w 2011 r.
najwięcej nowych kandydatów do zakonów męskich zgłosiło się do franciszkanów (33 w 2011 r.,
38 w 2010 r.), dominikanów (28 w 2011 r., 36 w
2010 r.) i kapucynów (21 w 2011 r., 33 w 2010 r.) a

takŜe do franciszkanów konwentualnych (21 w
2011 r.).
Największą liczbą młodych zakonników będących jeszcze na etapie formacji wstępnej czyli w
postulacie, nowicjacie lub seminariach mogą cieszyć się franciszkanie (brązowi), gdzie do Ŝycia
zakonnego i kapłaństwa przygotowuje się w sumie
221 męŜczyzn. W czołówce są równieŜ salezjanie
gdzie jest 131 zakonników na etapie formacji oraz
franciszkanie konwentualni (czarni) – z liczbą 126
młodych zakonników. Pierwszą piątkę zamykają:
jezuici (122 młodych zakonników w formacji) oraz
dominikanie (101 – młodych zakonników w formacji). Następni w kolejności są kapucyni ze 100
młodymi zakonnikami. Kolejne zakony i zgromadzenia męskie: paulini, oblaci Najświętszej Maryi
Panny i pallotyni – mają ok. 60-80 młodych zakonników.
W Polsce do Ŝycia zakonnego przygotowują
się takŜe kandydaci z zagranicy. Najwięcej jest ich
u franciszkanów konwentualnych, gdzie w postulacie oprócz 21 kandydatów z Polski jest ponadto 21
kandydatów z innych krajów. Do postulatu oblatów
Najświętszej Maryi Panny w ubiegłym roku zgłosił
się 1 kandydat z Polski i 15 z zagranicy.
Praktycznie w kaŜdym seminarium zakonnym
w Polsce kształcą się równieŜ klerycy innych narodowości. Najwięcej kleryków obcokrajowców mają
seminaria: pallotynów (33), franciszkanów konwentualnych (32), karmelitów bosych (27), oblatów
NMP (23) oraz chrystusowców i klaretynów (oba
po 13).
Natomiast do Ŝeńskich zakonów wstąpiło w
zeszłym roku 209 postulantek a w nowicjatach do
Ŝycia zakonnego przygotowują się 323 nowicjuszki. Jak wynika ze statystyk udostępnionych przez
Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań obecnie w
Polsce, w Ŝeńskich zgromadzeniach zakonnych jest
19 tys.322 sióstr profesek (18 tys. 234 to zakonnice
po ślubach wieczystych a 1088 to tzw. profeski
czasowe czyli młode siostry, które złoŜyły śluby na
okres roku lub 3 lat).
W Polsce wzrasta średnia wieku zakonnic –
ok. 8,5 tys. sióstr to emerytki i rencistki, a liczba
wstępujących do zakonów sukcesywnie maleje – o
ile w 2000 r. było ich 723, w 2005 r. – 484, to w
2011 – juŜ tylko 209. Mimo to, zgromadzenia zakonne prowadzą w Polsce prawie 1,2 tys. róŜnego
typu placówek wychowawczych i leczniczych oraz
innych dzieł apostolskich. (KAI)

