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VI Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według Jana (J 15,9-17)
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w
miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i
trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza
była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje
oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeŜeli czynicie to, co wam przykazuję.
JuŜ was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i
by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło wali”.
Dar poboŜności
Bóg potrzebuje chrześcijan jako świadków
odwiecznej, nieodwołalnej miłości, jaką On darzy
ludzkość. PoniewaŜ zarówno pojęcie Boga, jak
i pojęcie miłości jest w świecie zamazane
i wieloznaczne, świadczenie o istnieniu tej wspaniałej rzeczywistości wymaga przede wszystkim
autentycznego i bliskiego spotkania z samym kochającym Bogiem. To spotkanie dokonuje się
w modlitwie.
Świadek zmartwychwstałego Jezusa musi pozostawać
w stałym
i Ŝywym
kontakcie
z prawdziwym Bogiem, czyli musi być człowiekiem modlitwy. To wcale nie przypadek, iŜ Piotr
dostrzegł juŜ na samym początku wielkie niebezpieczeństwo, groŜące kaŜdemu duszpasterzowi,
utonięcia
w akcjach
charytatywnych
z zaniedbaniem modlitwy. Stąd zalecił wybór
siedmiu diakonów, by odciąŜyć Apostołów i w ten
sposób ratować czas potrzebny im na modlitwę
i przepowiadanie słowa. Dzieje Apostolskie ukazu-

ją zarówno Piotra, jak i Pawła jako męŜów modlitwy.
Przestając z Bogiem na modlitwie, zyskujemy
pewność co do decyzji Boga, która określa gdzie,
kiedy i w jaki sposób naleŜy świadczyć
o Ewangelii. Świadek jako mąŜ modlitwy nigdy nie
daje świadectwa na własną rękę, jest zawsze „wysłany” z misją przez samego Boga. Dokonuje się to
zarówno wówczas, gdy trzeba przemawiać publicznie, by chronić BoŜego prawa, jak i wtedy, gdy
naleŜy się włączyć w rozmowę w wagonie jadąc
z Wrocławia do Brzegu. Ten, kto to uczyni na własną rękę, moŜe doprowadzić do kłótni, z których
będzie więcej zgorszenia niŜ poŜytku. Zjednoczony
z Bogiem bezbłędnie zabierze głos, a jego świadectwo, jak ewangeliczny kwas, niezaleŜnie od tego,
czy zostanie przyjęte czy odrzucone, zawsze będzie
twórcze.
Doskonalenie modlitwy to trudna sztuka. Do
nas naleŜy skupienie, pragnienie modlitwy
i wygospodarowanie czasu na nią, ale sama modlitwa jest tak wzniosłym czynem człowieka, iŜ wy-
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maga specjalnego wsparcia Ducha BoŜego. To
wsparcie nazywamy darem poboŜności. Chodzi
w nim o dwa dzieła Ducha Świętego w sercu tego,
kto jest świadkiem ewangelicznych wartości.
Duch Święty spełnia rolę Mistrza, który stroi
duszę człowieka, by moŜna na niej wygrać pieśń
uwielbienia Boga, bo kaŜde świadectwo jest taką
właśnie pieśnią. Wiadomo, Ŝe skrzypce mogą być
wysokiej jakości, ale jeśli nie są dobrze nastrojone,
nawet geniusz nic na nich nie wygra. To strojenie,
to przygotowanie instrumentu jest podstawowym
warunkiem danego koncertu. Człowiek jest jak
skrzypce. Sam nie potrafi idealnie nastroić strun
swego serca, bo albo je zbytnio naciągnie, albo
zabraknie tych tysięcznych milimetra i nie uda się
ich razem zestroić. Tu jest potrzebna interwencja
BoŜego Ducha. Strojenie strun naszego serca, przy-
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gotowujące je do modlitwy, to pierwszy owoc daru
poboŜności.
Drugim owocem tego daru jest umiejętność natychmiastowego oddania siebie do dyspozycji Boga, gdy jest Mu potrzebne nasze świadectwo. Czyli
zaśpiewanie, tu i teraz, hymnu uwielbienia Boga
przez słowo, postawę, czyn, które świadczą
o zmartwychwstałym Jezusie.
Dar poboŜności sprawia, Ŝe chrześcijanin publicznie wygrywa radość i moc swojej wiary, zawsze pod kierunkiem doskonałego Mistrza, który dba
o strojenie instrumentu jego serca i pilnuje, by
struny serca drgnęły wtedy, gdy audytorium tego
potrzebuje. Ten właśnie dar sprawia, Ŝe nasze
świadectwo staje się narzędziem głoszenia Ewangelii w ręku samego Boga.
Ks. Edward Staniek

Poniedziałek – 14 maja 2012 – Dni KrzyŜowe, św. Macieja, apostoła
J 15,9-17
630
Za † Zygmunta Roguskiego w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców i Julię Goec
700
Za † Rozalię KrzyŜek w I rocznicę śmierci i za †† z pokrewieństwa
Dni KrzyŜowe – procesja z modlitwą o urodzaje
1730
1800 1. Za †† matkę Zofię Kowalczyk, ojca Piotra, brata Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 50. rocznicę urodzin Heleny, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 15 maja 2012 – Dni KrzyŜowe
J 16,5-11
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Zofię Prędkiewicz (od chrześniaka Leszka z rodziną z Niwisk)
W języku niemieckim: Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii z okazji 80. rocznicy urodzin z
800
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
900
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Mielczarka w 4. rocznicę śmierci, wszystkich †† z
rodzin z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1730
Dni KrzyŜowe – procesja z modlitwą o urodzaje
1800 1. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Ŝonę Barbarę Procek w 4. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron, za † Janinę Wilczyńską (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za †
Paulinę Wojtuś w I rocznicę śmierci, za † Henrykę Turkiewicz (w 30. dzień po śmierci), za †
Ludwika Kędzierskiego (w 30. dzień po śmierci), za † Ernę Wawrzyk (w 30. dzień po śmierci, od sąsiadów z ulicy Łąkowej 3A), za † Bronisława Podhajskiego (w 30. dzień po śmierci),
za †† Henryka Swobodę i Jarosława Jończyka w rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny, za ††
brata Jana Krzykallę w dniu urodzin, bratową Marię i rodziców
2. Za †† Władysława Janiszewskiego oraz Wacława Gładkowskiego
NaboŜeństwo majowe
Środa – 16 maja 2012 – Dni KrzyŜowe, św. Andrzeja Boboli, kapł. i męcz., patrona Polski
J 17,20-26
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i mamę Marię oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
700
Za † Jana Bębnowicza
1730
Dni KrzyŜowe – procesja z modlitwą o urodzaje
1800 1. W intencji rodziców Stefanii i Jana Zająców z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej na dalsze lata Ŝycia
2. Za † Jana Króla w 18. rocznicę śmierci oraz za †† z rodzin Król, Rogala NaboŜeństwo majowe
Czwartek – 17 maja 2012
J 16,16-20
630
Za † matkę ElŜbietę Czyszczon w I rocznicę śmierci
700
Do BoŜej Opatrzności i Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki BoŜej
Nieustającej Pomocy w intencji Stefanii Wolnej w 65. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za
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otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dalszą pomoc dla całej rodziny
oraz o zdrowie dla męŜa
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Emmanuela Nawrockiego w 12. rocznicę śmierci i za †† z
rodziny
2. W intencji księdza Janusza w 15. rocznicę święceń kapłańskich o błogosławieństwo BoŜe i
wszelkie łaski w pracy duszpasterskiej
NaboŜeństwo majowe
Piątek – 18 maja 2012
J 16,20-23
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Genowefę Kulig, jej męŜów Michała i Karola, syna Macieja,
wszystkich †† z rodziny Gogulskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
900 Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Ewy z okazji 50. rocznicy urodzin, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1800 1. Za †† rodziców Agnieszkę i Franciszka, ††dziadków z obu stron
2. Za † Jana Dapę w rocznicę śmierci
NaboŜeństwo majowe
1900
Msza Święta MłodzieŜowa
Sobota – 19 maja 2012
J 16,23-28
630
Za †† Marię i Stanisława Bednarczuk oraz rodziców z obu stron
700
Za †† Juliannę Siara i jej męŜa Wilhelma, synów Karola, Franciszka i Antoniego
1730
NaboŜeństwo majowe
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Piotra i Helenę, babcię Łucję i †† z rodziny
1800
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisławy z okazji 75. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Niedziela – 20 maja 2012 – Wniebowstąpienie Pańskie
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
700
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo w intencji Jana z okazji 87. rocznicy urodzin oraz za † Ŝonę Janinę Tantała
w 19. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Za † ks. Alojzego Jurczyka w dniu urodzin
900
1030
Rocznica I Komunii Świętej; W intencji dzieci oraz ich rodziców i rodzeństwo o BoŜe błogosławieństwo
1200
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Władysława i Marię Gronowicz
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo majowe
Za † Małgorzatę Chmiel w 5. rocznicę śmierci
1800
1900
W kościele św. Jakuba wspólne dziękczynienie młodzieŜy dekanatu za sakrament bierzmowania
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przystępujących do I spowiedzi i Komunii Świętej i ich
rodziców
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj grono 89 dzieci przystępuje po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. śyczymy dzieciom obfitych łask oraz wierności Chrystusowi. Popołudniowe naboŜeństwo dla dzieci, rodziców i gości o
1600. Po naboŜeństwie zdjęcia. Dzieci w strojach komunijnych zapraszamy przez cały tzw. Biały
Tydzień na Msze wieczorne o 1800.
Dziś w naszej wspólnocie Parafialnej świętuje swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Joachim
Jasita, Salezjanin pracujący w Odessie. śyczymy dalszych obfitych łask. Gdyby ktoś chciał zamówić intencje Mszalne, które byłyby odprawione w parafii, w której pracuje ks. Joachim w Odessie,
to prosimy o kontakt.
Zapraszamy dziś jeszcze na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na naboŜeństwo majowe.
W poniedziałek, wtorek i środę Dni KrzyŜowe z modlitwą o urodzaje. Procesja o godz. 1730.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
RównieŜ we wtorek o 1700 w ramach Bractwa Kresowego spotkanie z ks. Joachimem.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
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MłodzieŜ, która przyjęła sakrament bierzmowania zapraszamy na wspólne dla całego dekanatu
dziękczynienie w kościele św. Jakuba w niedzielę o 1900.
MłodzieŜ zapraszamy na wyjazd na spotkanie Lednickie 2 czerwca. Zapisy poprzez stronę
www.linia.raciborz.com.pl Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zapisy.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700. W sierpniu odbędzie się pielgrzymka Dzieci Maryi do Rzymu.
Szczegóły na plakatach.
Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
Przypominamy o zapisach na wyjazd na święcenia do Opola w sobotę, 26 maja.
Na plakatach są informacje o rekolekcjach dla małŜeństw „Kana” w ramach ruchu Nowa Droga.
Ks. Piotr Burczyk zaprasza w dniach 18-20 maja do Nysy na rekolekcje dla męŜczyzn „Rekolekcje z
komandosem”.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Są takŜe do nabycia płyty ze spotkań „Remont MałŜeński”.
W przyszłą niedzielę będzie moŜna nabyć chorągiewki i inne emblematy na dekoracje na prymicje czy
teŜ BoŜe Ciało.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca zbiórka na cele remontowe. Przypomnijmy, Ŝe zostały ukończone remonty zakrystii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Wiktoria Janosz, lat 78, zam. na ul. Wczasowej 10
 Henryk Galiński, lat 78, zam. na ul. Słowackiego 50
 Kazimierz Gawęcki, lat 74, zam. na ul. Katowickiej 9
 Władysław Janiszewski, lat 79, zam. na ul. Warszawskiej
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Bractwo świętego Józefa
Od XVII w. prowadzono księgi członków bractwa św. Józefa. Dwie z nich
przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Opolu3. Osobną księgę w
1693 r. załoŜono dla szczególnie zasłuŜonych lub godnych wyróŜnienia
przedstawicieli szlachty i duchowieństwa. Znajduje się ona w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu4. Przy wstępowaniu w szeregi konfraterni otrzymywano kartę wpisową.
W XVIII w. nazywano ją Scheda, w XIX w. nosiła nazwę Godzina modlitwy w Bractwie Jozefa Sw. w
górnym Szlązku w Jemjelnicy od Ojca św. Clemensa X. dnia 6. Grudnia Roku 1675 potwierdzonego. Dla
dostąpienia szczęśliwej śmierci, a na początku XX w. – Wykaz przyjęcia do Bractwa św. Józefa w Imielnicy. Zawierała imię i nazwisko członka, datę lub przynajmniej rok wstąpienia do bractwa, pouczenie (Nauka
dla członków bractwa), obowiązki członka (Powinności Bractwa) i objaśnienia: O Koronce Św. Józefa oraz
Sposób odprawowania koronki. Do Jemielnicy przysyłano zawiadomienie o śmierci członka bractwa, dołączając często kartę wpisową. Stąd teŜ powstały dwie księgi zmarłych braci i sióstr jemielnickiej konfraterni, które przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Opolu5. Ostatni wpis pochodzi z 1965 r.
W pierwszym wieku funkcjonowania bractwa przystąpiło do niego 42034 męŜczyzn (35%) i kobiet (65%),
w tym 1167 (2,8%) ze stanu szlacheckiego, 1337 (3,2%) osób duchownych i 39530 (94%) mieszczan i
chłopów. Wśród szlachty byli hrabiowie piastujący urząd starosty księstwa opolsko-raciborskiego, np. JAN
JERZY ANTONI OPPERSDORFF (zm. 1693 r.), JERZY ADAM FRANCISZEK GASCHIN (zm. 1719
r.), KAROL HENRYK SOBECK (zm. 1738 r.), a takŜe inni przedstawiciele znanych rodów na Śląsku.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

–

www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com

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;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

