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Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Ewangelia według św. Łukasza (15,3-7)
„Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść:
KtóŜ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aŜ ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika,
który się nawraca, niŜ z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie
potrzebują nawrócenia”
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
zaprasza nas dzisiaj do refleksji nad BoŜą Miłością,
doświadczeniem Boga w Ŝyciu. Św. Łukasz na
róŜne sposoby, w swojej redakcji Ewangelii, próbuje odsłonić nam tajemnicę Boga.
To, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim
fakt, Ŝe Bóg, jak pasterz wychodzi i szuka zagubionego człowieka. W wydarzeniu tym moŜna zauwaŜyć delikatną aluzję do Księgi Rodzaju, w której to,
Bóg po popełnionym przez człowieka grzechu
wychodzi, aby go szukać (por. Rdz 3,8-9). Owa
postawa ukazuje, iŜ Bóg, jako Dobry Pasterz, troszczy się o swoje owce i mimo ich niesforności poszukuje je. Bogu nie zaleŜy na tym, aby człowiek
zginął, lecz aby miał Ŝycie. Bóg ukazuje się być
cierpliwym i dochowującym słowa. Przez proroka
Ezechiela Bóg przecieŜ mówi: „Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną
opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie” (Ez 34,16).
Zatem dla Boga kaŜdy z nas jest waŜny.
Bóg, jak Dobry Pasterz cieszy się z kaŜdej odnalezionej i sprowadzonej do domu owcy. Nie patrzy
na jej grzech, ale na sam fakt przemiany. Jest to ta
sama postawa, którą przyjmuje ojciec po powrocie
syna marnotrawnego (zob. Łk 15,11-24). Dla Boga
waŜny jest sam fakt nawrócenia, który wskazuje na
moment zmiany sposobu Ŝycia. Człowiek, który
kroczy przez swoje Ŝycie sam bez doświadczenia

miłości, próbuje tę miłość zastąpić róŜnymi substytutami, które niejednokrotnie powodują jego wewnętrzny rozkład i upadek. Dopiero będąc na samym dnie zauwaŜa, Ŝe czegoś mu jednak. Wtedy to
dopuszcza do głosu to ciche wołanie pasterza:
„Adamie, gdzie jesteś”? Moment nawrócenia dokonuje się zatem przez dobrowolna decyzję, nie z
przymusu. Dlatego tak to cieszy Dobrego Pasterza.
Otwarte włócznią Serce Jezusa wskazuje na tą
wielką miłość Boga. On nie zamyka się na nikogo
czeka na kaŜdego. I dzisiaj zdaje się wołać:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciąŜeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).
Jezus zaprasza dziś kaŜdego, kto jest doświadczony
przez róŜne cierpienia, choroby, troski, aby zatopić
się w jego Miłości, bo w Jego przebitym sercu jest
nasze uzdrowienie, pokój, Ŝycie (por. Iz 53, 5).
Nie daj sobie zatem wmówić przez złego, Ŝe to
Bóg ciebie kaŜe, Ŝe twoje cierpienie jest karą,
przyjdź do Niego i zaczerpnij ze źródła Ŝycia i
świętości, które jest miłością i dobrocią wypełnione, które jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia.
Nie bój się zatem dziś zawołać:
Wszechmogący, wieczny BoŜe, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwalę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym którzy Ŝebrzą Twojego
miłosierdzia i racz udzielić im przebaczenia. Amen
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Poniedziałek – 10 czerwca 2013 – bł. Bogumiła, biskupa
Mt 5,1-12
630
Za †† męŜa Henryka, trzy siostry, dwóch braci, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za † mamę Helenę Pendziałek w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i teściów
1800 1. Za † męŜa Zdzisława w dniu urodzin
2. Do BoŜej Opatrzności w 50. rocznicę urodzin syna Janusza z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
3. Do Serca Jezusowego za wstawiennictwem Matki BoŜej w intencji Pelagii Konsek (z okazji
urodzin) i jej rodziny o błogosławieństwo i potrzebne łaski
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 11 czerwca 2013 – św. Barnaby, apostoła
Mt 10,7-13
630
Z okazji urodzin syna Mateusza z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
800
W języku niemieckim: Za † męŜa Wernera Kudelę w 8. rocznicę śmierci, †† dwóch braci Franciszka i Henryka, rodziców z obu stron, †† z całego pokrewieństwa
900
Za †† rodziców Katarzynę i Ignacego, brata Jana, bratową Mariannę, siostrę Dorotę, szwagra
Józefa, dziadków i całe pokrewieństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † męŜa Grzegorza Sochę
2. Za † Ryszarda Barona (w 30. dzień)
NaboŜeństwo czerwcowe
Środa – 12 czerwca 2013
Mt 5,17-19
630 1. Za † Zbigniewa Korpaczewskiego (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32)
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o pomyślny
przebieg operacji i o zdrowie dla syna oraz o dary Ducha Świętego i opiekę Aniołów StróŜów
dla wnuków
700
Za † Marię Szulc (od męŜa)
1800 1. Za † ojca dr Józefa KręŜla w 13. rocznicę śmierci, †† jego rodziców Annę i Juliana, † brata ks.
Władysława i wszystkich †† z rodziny
2. Za †† ojca Wojciecha w rocznicę śmierci, matkę Marię, braci Ferdynanda, Józefa, Stanisława,
teścia Jana, ciotkę ElŜbietę oraz za wszystkich †† z rodziny
NaboŜeństwo czerwcowe
Czwartek – 13 czerwca 2013 – św. Antoniego z Padwy, kapł. i doktora K-ła
Mt 5,20-26
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Franciszka i Józefa, rodziców, rodzeństwo oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
700
Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowskich, braci Leona, Zygfryda, Gertrudę, szwagra
Helmuta oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1630
NaboŜeństwo dla dzieci
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Genowefę, tatę Filipa, rodzeństwo Pelagię, Jana i Zdzisława oraz za †† pokrewieństwo z obu stron
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Antoniego Jabłonkę, †† rodziców z obu stron, całe pokrewieństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
3. Za †† Władysława Kopytyńskiego w 2. rocznicę śmierci, jego Ŝonę Franciszkę
NaboŜeństwo czerwcowe
Piątek – 14 czerwca 2013 – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Mt 5,27-32
630
Do Miłosierdzia BoŜego i Serca Pana Jezusa z okazji 75. rocznicy urodzin Eryki o zdrowie w
dalszym Ŝyciu, błogosławieństwo BoŜe dla całej rodziny oraz za † syna Piotra, krewnych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
900
Do Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad całą
rodziną
1800 1. W pewnej intencji (od matki Marii)
2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji rodziny Kasprzyk, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie
3. Za † ojca Józefa Kwaśniewicza w 2. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo czerwcowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy (takŜe kandydatów do bierzmowania)

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Sobota – 15 czerwca 2013 – bł. Jolanty, zakonnicy
Mt 5,33-37
630
Za †† rodziców Jana i Annę, siostrę Julię, wujka Karola i ciocię Martę, dziadków z obu stron i
dziadków przybranych
700
Za †† męŜa Jana Lazara, brata Konrada, rodziców Marię i Floriana Lazar, †† z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Stefanię i Józefa Kubackich oraz za †† z rodziny
2. Msza święta zbiorowa za zmarłych: za † ojca Jacka Rybarza, za † Ritę Nieder w 1. rocznicę
śmierci, za † ojca Rudolfa Niedera oraz za †† z rodziny, za † Zbigniewa Kikindera w 1. rocznicę śmierci (od Ŝony, dzieci i wnuków), za † Ŝonę Marię Naciuk w 3. rocznicę śmierci, † mamę Marię oraz za wszystkich †† z rodziny, za † męŜa Józefa RóŜa, †† rodziców z obu stron, za
† Helenę Cebulę w 1. rocznicę śmierci, za † Dorotę Janków (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 13), za † Władysława Wojszwiłłę w 1. rocznicę śmierci
2030
Na Zamku Piastowskim „Trzecia Godzina Dnia”- koncert inauguracyjny Festiwalu Spotkałem Pana
XI Niedziela zwykła – 16 czerwca 2013
2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† babcię Annę, dziadka Władysława, ojca Mariana oraz za †† z
rodzin Antkiewiczów i Ratajczaków
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji syna Piotra z okazji 30. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w
rodzinie
1030
Za † Cecylię Lenczyk
1200 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Romana z okazji 60.
rocznicy urodzin, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za roczne dziecko Jana Szarowskiego oraz za rodziców i chrzestnych
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo czerwcowe
1800
Za †† syna Jana w rocznicę śmierci, męŜa Eugeniusza, zięcia Mariana, †† z całej rodziny oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: w intencji naszej parafii o błogosławieństwo

•

•
•

•
•

Dzisiaj w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy
na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo
czerwcowe. Kazania w dni dzisiejszym głosi ks. Piotr Sługocki, wikariusz w naszej parafii w latach
1996-2003, a obecnie proboszcz parafii Jakubowice, Wiechowice i Turków.
W tygodniu naboŜeństwa czerwcowe po Mszach wieczornych,.
Dzisiaj w par. Matki BoŜej „Spotkanie z Afryką”: koncerty,
wystawy, spotkania z misjonarzami. Spotkanie organizuje wolontariat Młodzi dla Kamerunu, a celem jest budowa szkoły.
Szczegóły na plakacie, rozpoczęcie o 1500.
W poniedziałek o 1900 próba scholi.
W tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki
przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Źródło - gazetka
00

00

We wtorek o godz. 16 spotkanie Klubu Seniora o 17 próba chóru.
Ze względu na film „Christiada” (seans w DK „Strzecha” o godz. 1915, nie będzie spotkań Kręgu
Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
W czwartek o 1630 naboŜeństwo dla dzieci.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.
Na to spotkanie, na godz. 1900 zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania z klas I i II
gimnazjum. Prosimy o przyniesienie ksiąŜeczek.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
W sobotę na Zamku Piastowskim o godz. 2030 koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia. Zachęcamy
do nabycia cegiełek na rzecz Festiwalu.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
W czwartek, 13 czerwca na Górze św. Anny od g. 930 pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych.
W niedzielę, 22 czerwca na Jasnej Górze odbywa się spotkanie dla dzieci organizowane przez Rodzinę Radia Maryja. Istnieje moŜliwość wyjazdu; zapisy do 16 czerwca. Opłata 30 zł.
Uczniom klas VI szkól podstawowych przypominamy o moŜliwości zapisania się do Gimnazjum nr 5
im Jana Pawła II. Są jeszcze wolne miejsca.
Pragniemy przypomnieć, Ŝe pielgrzymka opolska na Jasną Górę odbędzie się w tym roku od 18 do
24 sierpnia.
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy
wszystkim za udział w Marszu dla śycia i Rodziny. MoŜna jeszcze złoŜyć podpis pod projektem
ustawy ratującej kaŜde Ŝycie. MoŜna równieŜ zebrać podpisy wśród znajomych. Listy są w zakrystii.
W przedsionku kościoła wyłoŜone są ulotki promujące ksiąŜkę p. Jacka Pulikowskiego.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Teodor Gazda, lat 87, zam. na ul. Polnej 8
 Stanisława Kopeć, lat 85, zam. w Chałupkach
 Kazimierz Ball, lat 60, zam. na ul. Chełmońskiego 21
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Na zawsze młodzi...
Niedziela po 2030
dziś o „Uratowanych”
DMRaciborz@gmail.com
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.

