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II Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (20,19-31)
„Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, 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. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi,
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: JeŜeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i
nie włoŜę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włoŜę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóŜ ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, Ŝe
Jezus jest Mesjaszem, Synem BoŜym, i abyście wierząc mieli Ŝycie w imię Jego”.
Jako ludzie bardzo często przyjmujemy postawę nieufności wobec czyjegoś słowa. MoŜe się
wydawać, Ŝe do lamusa przeszły zwroty jak np.:
„słowo harcerza”. Skąd bierze się taka postawa?
Czy tylko z powodu wszechobecnej nieuczciwości?
Wczytując się w dzisiejszą Ewangelię spotykamy się z postacią apostoła Tomasza, któremu
nadano przydomek niewierny. Warto się chwilę
zastanowić skąd ta postawa mogła wynikać?
Św. Augustyn tak pisze o Nim: „Tomasz, który
był męŜem świątobliwym, wiernym i sprawiedliwym, postawił to Ŝądanie nie dlatego, iŜby powątpiewał, lecz aby usunąć wszelkie podejrzenia łatwowierności. Dla niego wystarczał sam widok
Tego, którego znał; dla nas było koniecznością, aby
dotknął Tego, którego oczy jego oglądały; celem
jego bowiem było, aby nikt nie mógł tego powiedzieć, Ŝe uległ złudzeniu wzroku”.
Wpatrując się zatem w postawę Tomasza Apostoła, warto się zastanowić na czym ja buduję swoja

wiarę? Czy chcę ją poznać? Św. Tomasz nie odrzucił
tego, co inni mówili, ale dociekał prawdy. Niech
zatem dzisiejsza Ewangelia rozbudzi w nas chęć
dociekania prawdy, a co za tym idzie poznawania
Boga. Jezus nie tyle potępia racjonalność św. Tomasza, co brak otwartości na działanie BoŜej łaski.
Św. Jan w dzisiejszej Ewangelii, zwraca uwagę
na dar Ducha Świętego. On jest tym, który ma nas
utwierdzić w prawdzie i do niej nas prowadzić (por.
J 16,13) oraz ma nas wszystkiego nauczyć (por. J
14,26). MoŜe dlatego tak trudno nam przyjąć dziś
chociaŜby BoŜe przebaczenie?
Otwórzmy zatem nasze serca na słowa Jezusa,
które zostały potwierdzone licznymi znakami i
cudami, prosimy o doświadczenie Jego miłości i
przebaczenia.
Panie Jezu, daj mi doświadczyć Twojej obecności w moim Ŝyciu, bym stal się wierzącym a nie
niedowiarkiem. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
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Poniedziałek – 8 kwietnia 2013 – Zwiastowanie Pańskie
Łk 1,26-38
Dzień Świętości śycia – okazja do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
630
Za † Gerarda Czepelkę, †† rodziców i pokrewieństwo Czepelka i Jurytko
Z okazji urodzin Małgorzaty Draszczyk z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
700
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1730
Nieszpory Maryjne w intencji obrony Ŝycia poczętego
1800 1. Za †† rodziców Annę i Tadeusza oraz za †† z rodzin Gołębiowski i Kardasz
2. Za † męŜa Pawła Kozioła
3. Za †† Danutę Gwóźdź w 5. rocznicę śmierci ojca Mieczysława, dziadków Stanisławę i Jana,
teściów i wszystkich zmarłych z rodziny
Wtorek – 9 kwietnia 2013
J 3,7-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Janinę i Józefa Matusiak oraz ciocie i wujków z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für † Maria Paskuda, sowie für die †† Eltern
Paskuda und Wolnik
900
Za †† rodziców Józefa i Marię Klinik, córkę Łucję, syna Pawła i Karola, †† z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † matkę i Ŝonę Henrykę Turkiewicz w 1. rocznicę śmierci
2. Za † Grzegorza Sochę (od Heleny i Antoniego Roms)
Środa – 10 kwietnia 2013
J 3,16-21
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji siostry Marii z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie
700
Za †† Karola i Magdalenę Zwaka oraz Pawła i Marię Szczerba
1800 1. Za † męŜa Gintra Olbrycha w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† matkę Pelagię Kowalczyk, ojca Filipa, matkę Barbarę, ojca Mikołaja oraz za †† z obu stron
3. Za † Józefa Czekajło (od pracowników Starostwa Powiatowego)
Czwartek – 11 kwietnia 2013
J 3,31-36
630
Za † mamę Bronisławę Ziętek
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Leonardy z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1630
Szkolna: Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z
podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Bogusławy i Mariana z okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1800 1. W intencji Danuty i Michała z okazji 47. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Za † Stanisława Tarnowskiego (w 30. dzień)
Piątek – 12 kwietnia 2013
J 6,1-15
630
Za † mamę Marię Kośmider w 3. rocznicę śmierci
900
Za † mamę Annę w 19. rocznicę śmierci, †† ojca Franciszka i brata Romana
1800 1. Za † męŜa Gustawa, †† rodziców z obu stron i za wszystkich †† z rodziny
2. Za †† rodziców Anielę i Kazimierza, Bronisławę i Jana, brata Mirosława
3. Za † Cecylię Lenczyk (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32)
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 13 kwietnia 2013
J 6,16-21
630
Za † Ŝonę Edeltraudę Maniura w 5. rocznicę śmierci oraz całe †† pokrewieństwo
700
Do BoŜej Opatrzności w 25. rocznicę ślubu Krystyny i Damiana oraz w 50. rocznicę urodzin
Damiana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
dla całej rodziny oraz za † ojca Jana i †† z pokrewieństwa
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Władysławę i Stanisława oraz za †† z pokrewieństwa
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2. Z okazji 18. rocznicy urodzin Anny o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
dla całej rodziny
3. Za † Józefa Czekajło (w 30. dzień)
2000
Czuwanie dla młodzieŜy w klasztorze Annuntiata
III Niedziela wielkanocna – 14 kwietnia 2013
Dz 5,27-32.40-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
700
Za tragicznie † Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz za poległych w katastrofie smoleńskiej
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Katarzyny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
1030
Procesja Wielkanocna Do BoŜej Opatrzności i Anioła StróŜa z podziękowaniem za otrzymane
łaski z okazji 11. rocznicy urodzin Magdaleny, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
Za †† męŜa Stefana, Marię i Józefa śółkowskich, szwagra Jana i †† z rodziny Nowakowskich
1200
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
Nieszpory niedzielne
1730
1800
Za †† rodziców Bertę i Jana, dwie córki Annę i Danutę oraz za †† w rodzinie
W tym tygodniu modlimy się: o Miłosierdzie BoŜe dla parafian oddalonych od Boga
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Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia BoŜego. Zapraszamy na naboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego na
godz. 1500 oraz pół godziny wcześniej na modlitwę RóŜańcową. Nie będzie juŜ nieszporów.
Na naboŜeństwo o 1500 zapraszamy takŜe rodziców i dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. Po naboŜeństwie spotkanie, poświęcenie i moŜliwość nabycia (w cenie 25 zł.) modlitewników „Droga do nieba”. W tym tygodniu odbędą się spotkania w salkach dla dzieci komunijnych.
Wieczorem, na godz. 1900 zapraszamy całą młodzieŜ na muzyczne spotkanie z członkami zespołu
Full Power Spirit i program „Znajdź sposób na siebie”.
Na jutrzejszy dzień, 8 kwietnia, zostaje przeniesiona liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości śycia. Istnieje moŜliwość złoŜenia deklaracji Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego (która obejmuje modlitwę przez 9 miesięcy w intencji konkretnego dziecka: dziesiątka RóŜańca i dodatkowa krótka modlitwa). Zapraszamy jutro na nieszpory Maryjne o 1730.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.
RównieŜ we wtorek o 1900 w domu katechetycznym film „Solidarni 2010”.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
Chłopców z klas trzecich, a takŜe starszych klas zapraszamy do Liturgicznej SłuŜby Ołtarza.
Zapraszamy na najbliŜsze spotkanie w piątek o 1600.
W sobotę w klasztorze Annuntiata od 2000 czuwanie dla młodzieŜy.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
Zwolniły się jeszcze miejsca na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zgłoszenia są moŜliwe
tylko do środy.
W sobotę od 1000 w klasztorze Annuntiata odbędzie się dzień skupienia dla przedstawicieli Rad Parafialnych.
W zakrystii jest do nabycia „Droga
do nieba” z duŜym i małym drukiem; Pismo Święte oraz Katechizm.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona
jest na Caritas diecezjalny; z przyszłej niedzieli na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace
przy kościele składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
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W minionym tygodniu odeszli do Pana:
• Krzysztof Durlak, lat 72, zam. na ul. Słowackiego 71
• Zbigniew Korpaczewski, lat 67, ul. Słowackiego 32
• Henryk Rogowski, lat 58, zam. na ul. Opawskiej 68
• Anna Nowak, lat 88, zam. na ul. Słowackiego 47
• Ernestyna Mandera, lat 84, zam. na ul. Opawskiej 82a
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Dzień Świętości Życia
jest okazją do podjęcia „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Co jest istotą i jakie jest przeznaczenie Duchowej Adopcji?
Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i
uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady
jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę śycia zagroŜonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy. Jej celem dodatkowym jest ochrona zdrowia
psychicznego matki oraz sprawców i nakłaniających do aborcji (zagroŜonych syndromem postaborcyjnym), a ponadto ochrona i wspomaganie rozwoju rodziny, zapobieganie depopulacji i depresji demograficznej narodu.
Jakie są owoce z podjęcia Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja poprzez modlitewne wstawiennictwo wyprasza u Pana Jezusa łaskę ocalenia dziecka od aborcyjnej śmierci. Jest to owoc najpierwszy i najwaŜniejszy. Duchowa Adopcja leczy ponadto zranienia wewnętrzne wywołane grzechem aborcji: pozwala penitentom odzyskać wiarę w BoŜe Miłosierdzie,
przynoszące spokój wewnętrzny oraz pokój ich sercom. Posługa ta równieŜ uświęca podejmującego - pogłębia jego kontakt z Bogiem, ucząc systematycznej modlitwy oraz formując go duchowo.
W jaki sposób moŜna składać przyrzeczenia?
Zasadą jest, składanie przyrzeczenia w kościele, z pełnym ceremoniałem, na ręce kapłana, w obecności
i na oczach wielu wiernych, by uwraŜliwiać ludzi. Gdy brak jest jednak takich moŜliwości, moŜna równieŜ
składać przyrzeczenie prywatnie, poza kościołem. W takich przypadkach wypowiadamy ten sam, co w
kościele, tekst przyrzeczenia adopcyjnego.
Jakie jest minimum warunków, Ŝeby Duchową Adopcję uznać za waŜną?
Jako minimum wymaganych warunków prawidłowego wypełniania zobowiązania
adopcyjnego, przyjmuje się:
1. Osoba adoptująca duchowo powinna być chrześcijaninem.
2. KaŜdorazowe podejmowanie nowego zobowiązania adopcyjnego powinno poprzedzać złoŜenie nowego
przyrzeczenia Duchowej Adopcji.
3. Wymaganą praktykę Duchowej Adopcji stanowi
codzienne, przez 9 miesięcy, odmawianie krótkiej modlitwy adopcyjnej w intencji poczętego dziecka i jego
rodziców pt. "Panie Jezu" i jednej Tajemnicy RóŜańca
św. (10 x "Zdrowaś Maryjo").
4. Nie jest natomiast wymagane (choć zalecane),
podejmowanie dodatkowych postanowień takich, jak:
uczestnictwo w zbiorowej modlitwie DA, przynaleŜność do Ruchu DA, poniewaŜ modlitwa wstawiennicza
formuje wewnętrznie osobę adoptującą i pogłębia jej
religijność.
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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

