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Wniebowstąpienie Pańskie
Ewangelia według św. Łukasza (24,46-53)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał
i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aŜ będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich
ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się
z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością
wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.”
Codziennie słyszymy wiele przemówień, mów
czy zachęt. Doskonale wiemy, jak mocno uskrzydlają nas słowa pełne otuchy i optymizmu. Jednak
teŜ doskonale wiemy, jak często ten entuzjazm
mija, gdy powraca tak zwana szara codzienna rzeczywistość.
W dzisiejszej ewangelii stajemy się światkami
trzech waŜnych wydarzeń: nakazu misyjnego,
obietnicy posłania Ducha Świętego oraz Wniebowstąpienia. Jezus wstępując do nieba rozsyła swoich uczniów z nakazem szerzenia Jego nauki jest
świadom, Ŝe miną chwile uniesienia i euforii, dlatego obiecuje im zesłanie WspomoŜyciela, Ducha
Pocieszyciela, który ma kontynuować Jego misję.
Warto się zatem przyjrzeć dzisiaj tej obietnicy.
Niewątpliwie, kaŜdy z nas jest wezwany do tego,
aby głosić Ewangelię tam gdzie przebywa: w domu, szkole, pracy, wśród znajomych, przyjaciół.
Doświadczenie teŜ pokazuje, Ŝe nie jest to łatwe.
KaŜdego dnia doświadczamy wiele pokus i upadków, które w perfekcyjny sposób zabierają nam
chęć do walki, czy dawania świadectwa oraz radość
Ŝycia. Wystarczy porównać stan ducha po spowiedzi, ze stanem po popełnionym grzechu. Co zatem
zrobić, by ta radość i zapał w nas trwały?
W tym dzisiejszym wydarzeniu Wniebowstąpienia kryje się teŜ pewna wskazówka, która ma nam
pomóc wytrwać w tej radości i zapale. ZauwaŜmy,
Ŝe Apostołowie trwali na modlitwie. śyją w stałej i
Ŝywej relacji z Bogiem, który staje się źródłem ich

radości. Tutaj kryje się sekret wypełnienia obietnicy
Jezusa. Chcąc zatem doświadczyć wzmocnienia
Jezusa musimy nauczyć się trwania na modlitwie i to
nie zwykłej „odklepanej”, ale pełnej uwielbienia
Boga, czyli wychwalającej Jego działanie. W tej
modlitwie chodzi o zobaczenia działania Boga w
kaŜdej sytuacji i uwielbienie, wychwalenie Go za to,
co uczynił. Dlatego Jezus mówi, Ŝe ów Duch
„wszystko nam przypomni” (por. J 14,26)
Ta modlitwie nie skupia się na nas, ale na samym Bogu i pozwala Go doświadczyć. Św. Paweł
pisze, Ŝe „czy jemy czy cokolwiek innego robi
mamy to robić na chwalę Boga” (por. 1Kor 10,31).
Trwając zatem na modlitwie mamy się wzmacniać,
by doświadczyć tego rozradowania się w Duchu,
którego doświadczyli Apostołowie. Dopiero wtedy
są w stanie zwalczyć swoje słabości i nabierali
chęci do pracy.
Trzeba nam zatem dzisiaj na nowo wołać do
Boga o Ducha w pełnym uwielbieniu, aby zostać
wzmocnionym na chwilach próby. Dopiero wtedy
będziemy mogli stać się autentycznymi świadkami
Jezusa. Nasza modlitwa musi być wypełniona Jego
obecnością, On sam ma być centrum naszej modlitwy.
Panie Jezu wraz z Apostołami pragnę Cię dziś
uwielbiać, za twoja dobroć i miłość. Uwielbiam cię
Twojej Obietnicy. Proszę Cię dopomóŜ mi trwać
na modlitwie, bym kaŜdego dnia mógł doświadczać Twojej obecności. Amen
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Niedziela – 12 maja 2013 – Wniebowstąpienie Pańskie
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
700
Za † Zygmunta Roguskiego w 13. rocznicę śmierci, za jego †† rodziców Romana i Annę, brata
Ryszarda i Julię Goetz
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do Anioła StróŜa z podziękowaniem za opiekę i z prośbą o dalsze prowadzenie przez Ŝycie
Janka z okazji 8. urodzin, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej Fatimskiej
1030
Uroczystość I Komunii Święte: Msza Święta w intencji dzieci przystępujących do spowiedzi i Komunii Świętej i ich rodziców
1200 1. Do Miłosierdzia BoŜego za wstawiennictwem Matki Boskiej w 25. rocznicę urodzin Aleksandry z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Anioła
StróŜa z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Mateusza Kozy z okazji 18. rocznicy
urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
1600
NaboŜeństwo dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, Rodziców i Gości
1730
NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami
Za † Teresę Lenart w 7. rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodziny
1800
Poniedziałek – 13 maja 2013
J 16,29-33
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Martę i Antoniego, brata Janusza oraz †† z rodziny
Myszor, Marcol i Wilkoński
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisława z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1800 1. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
2. Za † męŜa Zbigniewa Koguta w 2. rocznicę śmierci, †† brata Czesława i ojca Bolesława
3. Z podziękowaniem za powrót do Ŝycia
NaboŜeństwo majowe oraz
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami kapłańskimi
Wtorek – 14 maja 2013 – św. Macieja Apostoła
J 15,9-17
630
Za †† dziadków Emilię i Franciszka Janiszewskich oraz Franciszka i Franciszkę Muzia
W języku niemieckim: Za † matkę Wiktorię Janosz w 1. rocznicę śmierci, † ojca Henryka Ja800
nosz, †† wujków Herberta i Karola Gawlina oraz wszystkich †† z obu stron
900
Za †† rodziców Tadeusza i Krystynę, brata Zdzisława, babcię Jadwigę i wszystkich †† z pokrewieństwa
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii w dniu urodzin i imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
2. W intencji Katarzyny oraz ojca Gerarda z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami
Środa – 15 maja 2013
J 17,11-19
630 1. Za †† Agnieszkę Ćwik, siostrę Otylię, dwóch braci Ferdynanda i Antoniego oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Józefa i Anielę Dziedzioch, teściów Michała i Marię Pisarczyk, czterech braci,
bratową i dwie siostry z męŜami
700
Za † Jana Petryszaka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a)
1800 1. Za † męŜa Józefa Mielczarka w 5. rocznicę śmierci
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za †† Teresę i Jerzego Musioł, siostrę Elfrydę, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Janinę Tantała w 20. rocznicę śmierci,
za †† rodziców Józefa i Paulinę Wojtuś oraz Jana i Ewę Sobota, za † męŜa Czesława Piwowarskiego w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, szwagrów i †† z rodziny, za † Krzysztofa Durlaka (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 71), za † Antoniego Urbasa (w 30. dzień), za †
Mieczysława Dudę (w 30. dzień, od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 12), za †† ojców i
dziadków Władysława i Wacława, za † Jarosława Lazarowicza (od sąsiadów z ul. Słowackiego 50), za † Ernestynę Mandera (w 30. dzień), za †† męŜa i ojca Stefana w 3. rocznicę śmierci, mamę Pelagię, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Stanisława Mosia (od lokatorów z ul. Słowackiego 38), za † Jana
NaboŜeństwo majowe oraz Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami kapłańskimi
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Czwartek – 16 maja 2013 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i męcz., patr. Polski
J 17,20-26
630
Za †† rodziców Krystynę i Wacława
700
Do BoŜej Opatrzności i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji siostrzeńca misjonarza
Marka przebywającego na misjach w Galilei, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego na czas posługi misyjnej
1800 1. Za † męŜa Emanuela Nawrockiego w 13. rocznicę śmierci, †† teściów oraz brata Krzysztofa
2. Za † męŜa Jana i za †† z obu stron
NaboŜeństwo majowe oraz
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami kapłańskimi
Piątek – 17 maja 2013
J 21,15-19
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Kazimierza Kaszczyszyna, brata Tadeusza, babcie i dziadków z obu stron, za †† z rodziny Nastula oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
900
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski w intencji Jana Kałwaka z okazji urodzin, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie
1800 1. Za † Jana Dapę
2. Za † Cecylię Lenczyk (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32) NaboŜeństwo majowe oraz
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i święceniami kapłańskimi
1900
Msza Święta młodzieŜowa dziękczynna za sakrament bierzmowania
Sobota – 18 maja 2013
J 21,20-25
630
Za † Irenę Sosnowską w rocznicę śmierci
700
Za †† męŜa Mieczysława, siostrę Adelę i jej męŜa Stanisława
Ślub: Sandra Kołek – Tomasz Grzegorzek
1200
1730
NaboŜeństwo majowe
1800 1. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka i wszystkich †† z rodziny
2. Z okazji 30. rocznicy urodzin Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia i o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
W IGIL IA U ROCZYST OŚCI ZE SŁ ANIA D UCHA Ś WIĘ T E GO
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (Liturgia Godzin, odnowienie sakramentu
1930
bierzmowania, modlitwa o dary Ducha Świętego, Eucharystia)
Niedziela – 19 maja 2013 – Zesłanie Ducha Świętego
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
700
Za †† rodziców Stanisławę i Wiktora Korolewicz, ks. Franciszka Moszyńskiego, dziadków
Anielę i Mariana Moszyńskich
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 1. Za †† rodziców Piotra i Helenę, babcię Łucję, ciocie Marię i Franciszkę, †† z rodziny
2. Za †† ojca Jana Bigusa i mamę Marię
1030
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Czesławy Jurewicz z okazji 80. rocznicy urodzin
Procesja do kościoła z ul. Pomnikowej
1130
1200
Msza Święta Prymicyjna ks. Tomasza Wieliczko
1700
NaboŜeństwo majowe z błogosławieństwem prymicyjnym
1800
Do BoŜej Opatrzności w intencji ElŜbiety z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji diakonów przygotowujących się poprzez rekolekcje do święceń kapłańskich
• Dzisiaj 84 dzieci naszej parafii po raz pierwszy uczestniczy w pełni we Mszy Świętej. Tegoroczna
uroczystość I Komunii przypada w Roku Wiary. śyczymy dzieciom i ich rodzicom mocnej wiary
i nieustannego umacniania jej przy stole Pańskim.
• W związku z dzisiejsza uroczystością o godz. 1600
naboŜeństwo dla dzieci, rodziców i gości. Po naboŜeństwie będą wykonane zdjęcia. Nie będzie
modlitwy róŜańcowej, natomiast zapraszamy na
naboŜeństwo majowe i Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
• RównieŜ dzisiaj wyjazd Rycerstwa Niepokalanej
na spotkanie rejonowe do Kietrza.
• Przez cały będzie trwał Biały Tydzień dla dzieci
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komunijnych. W tym tygodniu diakoni będą się przygotowywali do święceń kapłańskich poprzez
rekolekcje. Zapraszamy do modlitwy w ich intencji w ramach naboŜeństw majowych oraz Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego.
MłodzieŜ, zwłaszcza tę, która przyjęła sakrament bierzmowania, zapraszamy na Mszę Świętą w
piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Przypominamy o zapisach na Lednicę. Szczegóły na www.linia.raciborz.pl
W sobotę wieczorem w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego zapraszamy na rozbudowaną Liturgię Godzin, odnowienie sakramentu bierzmowania oraz modlitwę o dary Ducha
Świętego. Zapraszamy w sposób szczególny członków wszystkich grup modlitewnych i ruchów, ale
takŜe wszystkich Parafian.
W sobotę w katedrze Opolskiej o godz. 1000 święcenia kapłańskie. Oprócz naszego parafianina
dk. Tomasza Wieliczko święcenia przyjmą takŜe dk. Łukasz Libowski ze Studziennej oraz Radosław Łacek z par. św. Mikołaja. Istnieje moŜliwość wyjazdu na święcenia do Opola. Zapisy w
kancelarii lub zakrystii.
Zapraszamy do uczestnictwa w Mszy Świętej Prymicyjnej w przyszłą niedzielę o 1200. Liturgia
rozpocznie się procesją z domu Prymicjanta z ul. Pomnikowej o 1130. Chciejmy towarzyszyć nowowyświęconemu kapłanowi w jego pierwszej Mszy Świętej. Niech to będzie naszym wyrazem wdzięczności za powołania kapłańskie, a zarazem pragnienia korzystania sakramentu kapłaństwa.
RównieŜ w przyszłą niedzielę w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny w RCK od godz. 1600 koncert zespołu Rodzina, zabawy, występy i konkursy... Szczegóły na plakatach.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Najkrótsze rekolekcje
Czy moŜna komuś wygłosić dobitną naukę
w dwóch zdaniach? Okazuje się, Ŝe moŜna. Tak
przynajmniej odebrałem słowa mojego Ojca Duchownego z lat seminaryjnych. Słuchaliśmy jego
stanowczych stwierdzeń siedząc w wiklinowym
fotelu, który skrzypiał przy najmniejszym poruszeniu się. Lepiej się było nie ruszać.
Rzecz działa się na święceniach diakonatu,
rok temu, w opolskim Seminarium. Na pytanie „co
słychać w parafii?”, opisałem naszą sytuację powołaniową. Przez całe lata mieliśmy trzech kleryków,
lista nie tak dawno wyświęconych kapłanów teŜ
była niemała. Przyzwyczailiśmy się do tego.
Stwierdziłem więc, zgodnie z prawdą: „dziś diakonat ostatniego z kandydatów do kapłaństwa. Następnych nie ma”. Dodałem niestety, Ŝe „to od nas
nie zaleŜy, moŜemy się jedynie modlić”. Niestety –
bo spotkało się to z niemałym oburzeniem mojego
ojca duchownego. Oburzenie nie dotyczyło modlitwy. To oczywiste, Ŝe trzeba się modlić o powołania. Niefortunne, w oczach doświadczonego Ŝyciem kapłana, było stwierdzenie, Ŝe „to od nas nie
zaleŜy”. Jak to nie zaleŜy? oburzył się, wzmacniaRzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;

jąc stwierdzenie ojcowskim szturchańcem!
Wszystko od was zaleŜy – stwierdził stanowczo. i
wyjaśnił: jeśli będziecie w ludziach rodzili pragnienie kapłaństwa, to Pan Bóg da wam kapłanów.
Koniec rekolekcji.
Rzeczywiście. Dlaczego w Kościołach zachodnich seminaria są puste? Dobrobyt, uwarunkowania społeczne, kondycja młodzieŜy... To jakieś poboczne uwarunkowania. Pozostaje pytanie:
czy ludzie pragną kapłaństwa i tego co rodzi kapłaństwo? No i czy my, kapłani, rodzimy to pragnienie?
Treść najkrótszych rekolekcji i postawione
pytania, przypomniały się w chwili, gdy z uroczystą procesją wchodziliśmy rok temu do naszego
parafialnego, nieco... pustawego kościoła. Pustego,
bo Msza prymicyjna będzie pewnie nieco dłuŜsza?
A moŜe słowa ‘prymicje”, „neoprezbiter” wyszły z
powszechnego uŜytku? A moŜe przyzwyczailiśmy
się, Ŝe mamy jeszcze póki co, kapłanów pod dostatkiem? A moŜe osłabło pragnienie o którym
mówił ojciec duchowny... Brakowało tylko wiklinowego, trzeszczącego fotela.
xAdam
–

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.

