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Uroczystość Trójcy Świętej 
Z Ewangelii według św. Jana (16,12-15)  

 
„Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz [jeszcze] znieść nie moŜecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, poniewaŜ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, Ŝe z mojego weźmie i wam objawi” 
 

W dzisiejszą niedzielę wraz z całym Kościo-
łem przyglądamy się Trójcy Świętej. Choć juŜ 
wiele o Niej napisano i wypowiedziano, nadal 
pozostaje dla nas tajemnicą. Co zatem zrobić, by 
choć w małym stopniu Ją odkryć? 

Wczytując się w ewangelię dzisiejszej uroczy-
stości warto zwrócić uwagę na cichą sugestię Jezu-
sa, który pokazuje, Ŝe Przenajświętsza Trójca jest 
dla nas tajemnicą. JednakŜe sam Chrystus Pan daje 
nam pewna wskazówkę, która moŜe nam pomóc 
odpowiedzieć na pytanie jak poznać Ojca, Syna i 
Ducha Świętego. 

Tym, który, ma odkryć przed nami rąbek ta-
jemnicy jest Osoba Ducha Świętego, Parakleta, 
który gdy przyjdzie wszystko nam powie i dopro-
wadzi do prawdy – jak zaznacza w powyŜszym 
fragmencie Jezus. Przez Osobę Ducha Świętego 
mam teŜ dostęp do bliŜszej relacji z Jezusem i Bo-
giem Ojcem. Dlatego teŜ św. Paweł pisze: „nikt teŜ 
nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 
Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Sam Jezus teŜ 
przypomina: „je Ŝeli trwacie w nauce mojej, jeste-
ście prawdziwie moimi uczniami i poznacie praw-
dę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32). 

Zatem, aby poznać Ojca i Syna, aby się z Nimi 
zjednoczyć, musimy wejść w tę głęboką i duchową 
relację jaka łączyła Ojca i Syna. Wydawać się za-
tem moŜe, Ŝe właśnie taką relację miał na myśli 
Jezus, gdy w rozmowie z Samarytanką zwracał 
uwagę, Ŝe prawdziwy kult Boga to kult w Duchu i 
prawdzie (por. J 4,5-41). 

Chcąc zatem 
zgłębić tajemnicę 
Trójcy Świętej trzeba wejść na drogę modlitwy. 
Drogę tę w sposób perfekcyjny pokazuje nam sam 
Jezus. Wczytując się w poszczególne przekazy 
ewangeliczne zobaczymy, jak Jezus tu na ziemi 
pokazywał jak budować tę jedność z Ojcem. Często 
widzimy Jezusa, gdy trwa na modlitwie, czy to 
przed wyborem Apostołów (Łk 6,12), czy po roz-
mnoŜeniu chleba (Mk 6,46). Postawa Jezusa stała 
się teŜ inspiracją dla uczniów, którzy widzą gorliwą 
relację swojego Mistrza z Bogiem, sami proszą: 
„Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył 
swoich uczniów”. (Łk 11,1) 

Wzorując się zatem na postawie Apostołów, 
warto w sobie rozbudzać to pragnienie modlitwy. 
JeŜeli w sercu nosimy pragnienie poznania Boga, 
doświadczenia jego obecności, musimy zacząć od 
budowania z Nim wspólnoty. W piękny sposób 
przedstawia tę relację Rublow w swojej ikonie 
„Trójca Święta”, na której przy stole zasiada trzech 
Aniołów, którzy obrazują Trójcę Świętą. JednakŜe 
przy owym stole jest jeszcze jedno miejsce, które 
kaŜdy z nas moŜe zająć, aby wejść do Świętej 
wspólnoty. Ikona ta staje się przez to jakby BoŜym 
zaproszeniem do tej niezwykłej Wspólnoty do 
świętości (Kpł 11,44).  

 
Przyjdź Duchu Święty i otwieraj mnie na do-

świadczenie Twojej Miłości... Amen. 
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Poniedziałek – 27 maja 2013        Mk 10,17-27 
   630   W intencji wnuczki Magdaleny i prawnuka Sebastiana o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski 
   700   W intencji Melanii z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† męŜa Wilhelma, rodziców i braci 
 1800 1. Za † matkę Annę w 30. rocznicę śmierci, † Beatę Pierchała, †† z rodziny i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
   2. Za † Emę Cieślik w 8. rocznicę śmierci, † męŜa Konrada oraz †† rodziców z obu stron 
   3. Za † Zbigniewa Korpaczewskiego (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32) 

NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 28 maja 2013         Mk 10,28-31 
   630   Za †† rodziców Marię i Pawła, siostrę Krystynę, brata Franciszka i całe †† pokrewieństwo 

Zając i Lukoszek 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Pfarrer Alois Jurczyk, für den † 

Pfarrer Johannes Post, sowie für alle †† Priester der Stadt und Land Ratibor 
      900    Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Joachima w rocznicę śmierci 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo, opiekę Matki BoŜej i zdrowie dla Aliny w dniu urodzin 
   2. Za † męŜa Jana Kulę, †† rodzeństwo i rodziców   NaboŜeństwo majowe 
Środa – 29 maja 2013 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy   Mk 10,32-45 
   630   Za †† ojca Jana Reichela, matkę Annę, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Rozalię i Jana Reichel, 

teścia Mariana, całe pokrewieństwo 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za † Władysława Ligęzę w 1. rocznicę śmierci 
 1800 1. Za † ks. Alojzego Jurczyka w rocznicę urodzin 
   2. Za †† ojca Antoniego Jasiona w rocznicę śmierci, mamę Annę, brata Tadeusza, bratową Regi-

nę i dusze w czyśćcu cierpiące     NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 30 maja 2013 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11-17 
   700   Za †† brata Wacława, ojca Wacława, wszystkich †† z rodzin Kuźma i Hytroś 
   900 1. W intencji Parafian (po Mszy procesja do czterech ołtarzy) 
   2. Za † Ryszarda Barana (od chrześniaka Wojciecha z rodziną) 
ok. 1130  (bezpośrednio po zakończeniu procesji) Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki 

Boskiej Królowej Kapłanów z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji ks. Aleksandra 
Radeckiego z okazji 36. rocznicy święceń kapłańskich, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i 
zdrowie na dalsze lata posługi 

 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   Za †† Eugenię Tokar, siostrę Annę, †† z rodzin Tokar i Pilipczuk 
Piątek – 31 maja 2013 – Nawiedzenie NMP     Łk 1,39-56 
   630   Za †† Beatę i Henryka oraz za †† z rodziny Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka 
   900   Do Opatrzności BoŜej i Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50. 

rocznicy urodzin syna Andrzeja, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie dla całej rodziny 
 1800 1. Za †† ojca Józefa Komora, matkę Gertrudę Zaczek, brata Karola Zaczka i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i 

zdrowie dla Melanii z okazji 80. rocznicy urodzin 
   3. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Ernesta Beracza, za † Dariusza PrzysięŜnego w 7. 

rocznicę śmierci, †† Józefa PrzysięŜnego, Adama Rzeszowskiego oraz za †† z obu stron, za †† 
ojców Józefa śółty i Waltera Cygana w 10. rocznicę śmierci, za † matkę Zofię, †† rodziców, 
rodzeństwo oraz †† pokrewieństwo z obu stron, siostrę, szwagra z rodziny Lachowicz i dusze 
w czyśćcu cierpiące, za †† Urszulę Dąbek, męŜa Henryka, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu 
cierpiące, za † Hermana Kopczyka (w 30. dzień), za † Józefa Kochańskiego (w 30. dzień), za 
† Zofię Grabuńczyk (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 22), za † Pawła Negacza 
(w 30. dzień, od sąsiadów z ul. Chełmońskiego 25), za † męŜa Mariana Janczy, † mamę Alicj ę 
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Dzik i †† z rodziny, za † syna Tadeusza Chołysta, za † Bogdana Baranieckiego, †† z rodziny 
Jasek i Baraniecki, za † Zbigniewa Grochowskiego    

             NaboŜeństwo majowe z procesją Eucharystyczną 
I. Sobota miesiąca – 1 czerwca 2013 – św. Justyna, męczennika   Mk 11,27-33 
   630   Za † ciocię Janinę Kumpiak w 23. rocznicę śmierci, † mamę Marię śebrowską w 8. rocznicę 

śmierci 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu z procesją Eucharystyczną 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji wnuczki Jadwigi z okazji 40. rocznicy urodzin oraz w 
intencji Ireny Sokół z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

   2. Za † Stanisława Tarnowskiego (od rodziny Ligasów) 
IX. Niedziela zwykła – 2 czerwca 2013   1 Krl 8,41-43; Ga 1,1-2.6-10; Łk 7,1-10 
   700    Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę ślubu Haliny i Jana z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W języku łacińskim Za † Ŝonę Halinę Staniszewską, †† rodziców Natalię i Edwarda, siostry 

Helenę i Stefanię, brata Stanisława oraz teściową Władysławę i ojca Eugeniusza 
 1030    Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę ślubu Bogdana i Stanisławy oraz w 23. rocznicę ślubu 

Krzysztofa i Joanny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosła-
wieństwo i zdrowie w całej rodzinie oraz za †† rodziców i teściów 

 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Szymon Król , Emily Nicol Gołą-
bek, Olga Madej, Wojciech Pytlik , Celina Anna Konopka 

 1330    Ślub: Dorota śbik – Andrzej Kaspryk 
 1400   W kościele Farnym Msza Święta w intencji Rodzin na rozpoczęcie MARSZU DLA  
      śYCIA I RODZINY 
 1715   NaboŜeństwo czerwcowe i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej (RóŜaniec) 
 1800    Za †† rodziców ElŜbietę i Pawła Szmańta 
W tym tygodniu modlimy się: o rozbudzenie poboŜności eucharystycznej 
 

• Wszystkim Matkom Ŝyczymy w dniu dzisiejszym obfitych łask, wiele sił, BoŜego błogosławieństwa i 
opieki Maryi. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji Matek na wieczornej Mszy i 
naboŜeństwie majowym. 

• Dzisiaj niedziela Trójcy Świętej. Dziś zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode 
pokolenie. Do końca miesiąca zapraszamy na naboŜeństwa majowe. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• Spotkania Kr ęgu Biblijnego w tym tygodniu nie będzie. 
• W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli BoŜe Ciało. Po Mszy o 900 

wyruszymy w procesji do czterech ołtarzy przy ul. Opawskiej, Katowickiej, Słowackiego, śeromskie-
go. Zachęcamy do licznego udziału i prosimy o udekorowanie trasy procesji. Udział w procesji ma być 
naszym publicznym wyznaniem wiary. Za poboŜne uczestnictwo w procesji moŜna uzyskać odpust 
zupełny. Kolejna Msza Święta będzie bezpośrednio po procesji, czyli około godz. 1130. 

• Do udziału i sypania kwiatów zapraszamy takŜe dzieci z „0”, z klas I i II. MoŜna przyjść takŜe z młod-
szymi dziećmi. Dzieci Komunijne zapraszamy w strojach. MoŜna przynieść takŜe kwiaty do sypania. 

• W uroczystość BoŜego Ciała w Opolu koncert uwielbienia z modlitwą za młode pokolenie. Osoby 
chętne na wyjazd prosimy o kontakt. 
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• W kolejne dni po BoŜym Ciele (w czasie dawnej oktawy) naboŜeństwo czerwcowe połączone z proce-

sją Eucharystyczną. 
• W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w sobotę od godz. 1600. 
• 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. Ksiądz Mariusz 

odwiedzi swoich chorych w piątek, 31 maja. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
• RównieŜ w sobotę wyjazd młodzieŜy na spotkanie Lednickie. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• W przyszłą niedzielę w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny w naszym mieście odbędzie się 

„Marsz dla śycia i Rodziny”. Rozpocznie się Mszą Świętą w kościele Farnym o 1400. Sam Marsz 
wyruszy do kościoła Matki BoŜej o 1500. Zachęcamy gorąco do licznego udziału, gdyŜ wobec co-
raz częstszych ataków na rodzinę, jest to dobra okazja do dania publicznego świadectwa kon-
cepcji i waŜności rodziny. Będzie równieŜ okazja do podjęcia Duchowej Adopcji oraz złoŜenia pod-
pisów pod ustawą ratującą Ŝycie. 

• RównieŜ w niedzielę, 2 czerwca o godz. 1715 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej połączona z nabo-
Ŝeństwem czerwcowym. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby 
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej, a takŜe zbiórka na świątynię Opatrzności BoŜej. 

• W zakładzie fotograficznym p. Kamińskiego przy ul. Opawskiej moŜna odbierać zdjęcia z Komunii 
Świętej. 

• Fundacja Polesie Wschód po raz kolejny organizuje przyjazd dzieci z Białorusi i poszukuje rodzin, 
które zechciałyby przyjąć dzieci w sobotę i niedzielę, 8 i 9  czerwca. Zgłoszenia pod tel. 507865858 
lub 691717653 oraz w SP nr 4. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdecz-
ne „Bóg zapłać”. W sposób szczególny dziękujemy za złoŜone przed 
tygodniem ofiary na cele remontowe. Zebrano kwotę 4300 zł. 

 
W minionym tygodniu odeszły do Pana: 

� Jolanta Pfister, lat 53, zam. na ul. Pomnikowej 12 
� Daria Kłosek, lat 79, zam. na ul. Łąkowej 2C 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSP J 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 od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
Na zawsze młodzi... 

Niedziela po 2030 
dziś o Lednicy 

DMRaciborz@gmail.com 
 


