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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
Z Ewangelii św. Jana (20,19-23) 
 
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed śydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane. 
 

Mówią, Ŝe historia kołem się toczy, i coś w 
tym jest. śycie pokazuje, Ŝe wiele spraw, historii, 
sytuacji powtarza się. Mówi się przecieŜ chociaŜby 
o typicznych zachowaniach w róŜnych sytuacjach. 
RównieŜ i historia zbawienia zatoczyła koło. 

Kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i 
podobieństwo (por. Rdz 1-2), tchnął „w jego noz-
drza, tchnienie Ŝycia, w skutek czego stał się czło-
wiek istotą Ŝywą” (Rdz 2,7). Do podobnej sytuacji 
dochodzi i w dzisiejszej Ewangelii. Jezus zsyła 
Ducha na Apostołów, dając im władzę odpuszcza-
nia grzechów. Przez co Jezus dal uczniom władzę 
do „dawania nowego Ŝycia”.  

Przez zesłanie Ducha Świętego, uczniowie 
powtórnie się narodzili, odzyskali na nowo siły 
witalne. śyli bowiem w strachu, byli przecieŜ za-
mknięci z obawy przed śydami. 

Podobnie i my bardzo często zamykamy się w 
naszych kompleksach, z obawy przed róŜnymi 
ludźmi, Ŝyjąc sobie w swoim małym światku. Cho-
dzimy wtedy zamknięci, smutni, bez Ŝycia i rado-

ści. I tak jak wtedy w Wieczerniku, tak i dziś Jezus 
przychodzi do naszego Ŝycia i woła: „Pokój wam!”, 
i tak jak wtedy tak i dziś Chrystus wielokrotnie 
przychodzi do naszych serc: czy to przez druga 
osobę, czy przez jakąś myśl, czy to przez film, 
muzykę, rozmowę czy konkretną sytuację. Trzeba 
nam się jednak wsłuchać i otworzyć. Tym momen-
tem ponownego narodzenia się jest Sakrament 
Pokuty. MoŜe warto się zastanowić nad tym, kiedy 
ostatni raz się poŜądanie wyspowiadałem, oddając 
Panu Jezusowi wszystko i zatapiając się w wodzie 
jego Miłosierdzia. 

Kiedy uczniowie przyjęli Ducha, otworzyli się 
na Niego, wypełnili się radością, wstąpiła w nich 
odwaga. Św. Paweł mówiąc o przyjęciu Ducha 
Świętego, wskazuje na tzw. Owoce Ducha Święte-
go, którymi są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie (zob. Ga 5,22-23). Bo trzeba nam umrzeć dla 
ciała, by Ŝyć dla Ducha, zataczając w ten sposób 
koło historii zbawienia. 

Dlatego teŜ trzeba nam 
nieustannie wołać: Panie, 
poślij nam Ducha Świętego, 
Ducha OŜywiciela. Obudź 
nasze serca na Twoje działa-
nie, przemieniaj nasze i Ŝycie 
i ucz nas Ŝyć na nowo. Amen. 
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Poniedziałek – 28 maja 2012 – NMP Matki Kościoła     J 2,1-11 
   630     Za †† rodziców Marię i Pawła, siostrę Krystynę, brata Franciszka i wszystkich †† z rodziny 
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogo-

sławieństwo BoŜe dla córki Marty 
 1800 1. W dniu urodzin Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i opiekę Matki Boskiej 
   2. Za †† Ernę Cieślik w 7. rocznicę śmierci, męŜa Konrada oraz rodziców z obu stron 
   3. W intencji dobrodziejów ks. Neoprezbitera   NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 29 maja 2012 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy   Mk 10,28-31 
   630     Za † ks. Alojzego Jurczyka w rocznicę urodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Pfarrer Alois Jurczyk, für den † 

Pfarrer Johannes Post, sowie für alle †† Priester und Ordensleute der Stadt und Land Ratibor 
       900       Za †† ojca Antoniego, matkę Annę, brata Tadeusza, bratową Reginę, †† z rodzin Jasion, Fryc, 

Markowski i Mleczek 
     1200      Ślub: Hanna Glenz – Przemysław Duda 
 1800  1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo BoŜe w 

rodzinach dzieci (od mamy Janiny Waniek) 
   2. W intencji sąsiadów ks. Neoprezbitera z ul. Szczęśliwej 41       NaboŜeństwo majowe 
Środa – 30 maja 2012         Mk 10,32-45 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego w rocznicę śmierci matki Marii, ojca Jana, brata Józefa Bliźnickich 
   700     Do BoŜej Opatrzności w 60. rocznicę urodzin Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1800 1. Za †† rodziców Karola i Alojzego 
   2. Za ††rodziców Stefanię i Mariana, dziadków Barbarę i Andrzeja, Marię i Maksymiliana, wujka 

Romana i wszystkich †† z rodziny    NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 31 maja 2012 – Nawiedzenie NMP     Łk 1,39-56 
   630     Za †† ojca Jana Reichela, matkę Annę, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Jana i Rozalię Reichel 

oraz całe †† pokrewieństwo 
   700   Za †† Alfreda Solicha, Ŝonę Otylię i rodziców z obu stron 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Za †† rodziców Marię i Jana Rychlik oraz Gertrudę i Józefa Wala, wszystkich †† z rodziny i 

dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Otylię Dwornik  w rocznicę urodzin (od sąsiadów z ulicy 

Polnej 6b), za † Wandę Mync z okazji urodzin (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 16 i 
16a), za † Urszulę Dąbek, męŜa Henryka i †† z pokrewieństwa, za †† Dariusza PrzysięŜnego 
w 6. rocznicę śmierci, ojca Józefa, Adama Rzeszowskiego, †† z obu stron oraz za Jerzego 
Wańka w 4. rocznicę śmierci, za † Henryka Machalskiego (w 30. dzień, od współlokatorów z 
ulicy Polnej 6), za † Bogdana Baranieckiego w I rocznicę śmierci, za † Ewę Gajewską (w 30. 
dzień po śmierci), za † siostrę Zofię Wandę Rumak w I rocznicę śmierci, za † Zbigniewa 
Grochowskiego w I rocznicę śmierci, za † mamę Edeltraudę Otawa w 4. rocznicę śmierci oraz 
† tatę Józefa, za †† Dziadków Bronisławę, Klarę i Alojzego oraz †† pokrewieństwo  
           NaboŜeństwo majowe 

I Piątek miesiąca – 1 czerwca 2012 – św. Justyna, męczennika   Mk 11,11-25 
   630     Za †† rodziców Magdalenę i Alojzego Rychel, brata Romana, †† pokrewieństwo 
   900      Za † ciocię Janinę Kumpiak w 23. rocznicę śmierci i jej †† rodziców, rodzeństwo i pokrewień-

stwo 
 1700   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1.  W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i do Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w intencji syna Jarosława z okazji 50. 
urodzin 
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I Sobota miesiąca – 2 czerwca 2012       Mk 11,27-33 
   630     Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny i Jana z okazji 49. rocznicy ślubu, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
     1200   Ślub: Justyna Hmielorz – Marek Hmielorz 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Paulinę i Wilhelma Gacka 
   2. Za †† rodziców Tadeusza i Krystynę, brata Zdzisława i wszystkich †† z rodziny 
Niedziela – 3 czerwca 2012 – Najświętszej Trójcy  Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20 
   700    Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka, rodziców Albertynę i Józefa, teściów 

Marię i Franciszka oraz rodzeństwo 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Za † Ŝonę Halinę Staniszewską w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Władysławę i Eugeniusza, 

brata i wszystkich †† z rodziny 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Zuzanny i Mieczysława z okazji 50. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Adam Stanisław Chrystof, Ty-

mon Kremer , Wojciech Bartłomiej Janus, Bartosz Krystian Gogłoza, Malwina Barbara Un-
ger, Amelia Anastazja Czarnacka, Dominik Wychowański 

      Do modlitwy wiernych w intencji Kacpra Jana Pierchałę 
 1500   Marsz dla śycia i Rodziny – rozpoczęcie na Rynku zakończenie przy kościele Matki BoŜej 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800    Za †† Janinę Lewkowicz w 9. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz do 

BoŜej Opatrzności w intencji Bogumiły Lewkowicz w 58. rocznicę urodzin, z prośbą o BoŜe 
błogosławieństwo i zdrowie 

W tym tygodniu modlimy się: o łaskę otwarcia naszych serc na dary Ducha Świętego 
• Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocny. Jutro święto NMP 

Matki Ko ścioła. 
• W dniu wczorajszym w Katedrze Opolskiej zostało wyświęconych 15 diakonów, w tym nasz Parafia-

nin ks. Tadeusz Dziedzic oraz z par. św. Józefa ks. Janusz Sobiś. Dzisiaj zapraszamy na godz. 1630 na 
naboŜeństwo popołudniowe z błogosławieństwem prymicyjnym dla gości. Błogosławieństwa pry-
micyjnego ks. Neoprezbiter będzie udzielał wszystkim w przyszłą niedzielę. 

• W imieniu ks. prymicjanta zapraszamy na jutro na godz. 1630 na spotkanie w ogrodzie koło domu 
katechetycznego RóŜe RóŜańcowe, „Margaretki”, Caritas Parafialny oraz Radę Duszpasterską. Na 
wtorek na 1930 zapraszamy młodzieŜ, ministrantów oraz Marianki. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi; We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Spowiedź dla dzieci  w czwartek o 1630.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. W sobotę o 400 wyjazd na spotkanie 

Lednickie. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od 

godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 modlitwę poprowadzą 

rodziny. Zapraszają one inne małŜeństwa (wraz z dziećmi) do wspólnej modlitwy. Od godz. 1700 spo-
tkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 3 czerwca o 1400 wyjazd Rycerstwa Niepokalanej do 
Kietrza. 
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• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W sobotę w Nysie dzień skupienia dla przedstawicieli Rad Parafialnych. 
• W przyszłą niedzielę, 3 czerwca odbędzie się w całej Polsce ponad 40 marszy dla śycia i Rodzi-

ny. Marsz odbędzie się równieŜ w Raciborzu. Wyruszymy o godz. 1500 z Rynku, spod kolumny Ma-
ryjnej. Zakończenie konferencją ks. Bogdana Reka, proboszcza z Brzezia oraz koncertem uwielbienia 
w wykonaniu zespołu Przecinek i ich przyjaciół. Zapraszamy do licznego udziału całymi rodzinami. 
Niech udział w Marszu będzie nie tylko naszym świadectwem dla śycia, ale i poparciem dla hasła: 
„Rodzina receptą na kryzys”. 

• Przypominamy o rekolekcjach dla małŜeństw z O. Ksawerym Knotzem w sobotę i niedzielę, 8 i 9 
czerwca. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. Za tydzień zbiórka na budowę świątyni Opatrzności. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy za 
ofiary na cele remontowe. Zebrano kwotę 3300 zł. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Janusz Lachowicz, lat 69, zam. na ul. Słowackiego 54 (pogrzeb 28.05.2012 o 10.oo) 
� Marianna Musiał, lat 74, zam. na ul. Eichendorffa 20/6  
� Krystyna Rusinek, zam. na ul. Opawskiej 83a (pogrzeb w Głubczyzach) 
� Łucja Bober, lat 84, zam. na ul. Waryńskiego 5b  
� Ernest Beracz, lat 72, zam. na ul. Łąkowej 3d 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 

 Komunikat Biskupa Opolskiego w sprawie Marszu dla śycia i Rodziny 
 

Drodzy Diecezjanie! 
W tym roku w dniach od 30 maja do 3 czerw-

ca 2012 r. w Mediolanie odbędzie się VII Światowe 
Spotkanie Rodzin. Temat przewodni „Rodzina: 
praca i święto” jest bardzo aktualny i bliski współ-
czesnemu człowiekowi. Punktem kulminacyjnym 
tych szczególnych dni będzie spotkanie rodzin 
całego świata z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.  

Swoje poparcie dla wartości chrześcijańskich, 
dla rodziny, dla Ojca Świętego będziemy mogli 
wyrazić równieŜ w naszym kraju. W ponad 40 

miastach Polski odbędą się Marsze dla śycia i 
Rodziny. Gorąco zachęcam do udziału w marszach 
organizowanych 3 czerwca takŜe w naszej diecezji: 
w Opolu, Raciborzu i Kluczborku. MoŜemy w ten 
sposób dać piękne świadectwo, Ŝe jesteśmy ludźmi, 
którzy cieszą się Ŝyciem i kochają swoje rodziny. 
Wszystkim rodzinom i angaŜującym się w dzieło 
uświęcania rodzin z serca błogosławię.  
     
 Wasz Biskup       + Andrzej Czaja 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     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. 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;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


