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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, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Ura-
dowali 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 od-
puścicie 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 dlatego, poniewaŜ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w 
tej ksiąŜce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, Ŝe Jezus jest Mesjaszem, 
Synem BoŜym, i abyście wierząc mieli Ŝycie w imię Jego”. 
 

Telegram. MąŜ nie Ŝyje. Dwa lata temu wyje-
chał za ocean, by zarobić pieniądze. Po roku do-
wiedziała się Ŝe pije. Pieniądze topniały. Telefo-
niczna rozmowa juŜ po telegramie była czarniejsza 
niŜ sama wiadomość o śmierci. Umarł z przepicia. 

Potrzebowała człowieka, by ją wysłuchał. 
Opowiadała długo, przedstawiała etapami swoje 
niezwykle cięŜkie Ŝycie. Rozpoczęło się od jej 
nieuleczalnej choroby. Miała wtedy siedemnaście 
lat. Po operacji cudownie wróciła do zdrowia. Le-
karze uwaŜali, Ŝe nie powinna wychodzić za mąŜ. 
Spotkała jednak szlachetnego człowieka. Pracowali 
razem. Postanowili się pobrać. Szczęśliwie urodziła 
troje dzieci. Kiedy wszystko zdawało się układać 
pomyślnie – nowy cios. Jedno z dzieci zginęło 
tragicznie. Z trudem wracali do równowagi. Zaan-
gaŜowali się mocno w „Solidarność”. PrzeŜyli 
wiele. Więzienie męŜa, kłopoty w pracy. Wreszcie 
wspólnie uzgodnili wyjazd męŜa. Została w domu, 
zmagając się z jego utrzymaniem. Teraz telegram. 

Finał wielu lat cięŜkiego Ŝycia. Swoje długie wy-
znania kilkakrotnie przerywała jednym pytaniem: 
Czy jest Bóg? 

Najstraszniejsze dla niej było to, Ŝe jej bracia i 
siostry, niewiele mając wspólnego z religią, Ŝyli w 
dostatku, jeździli wygodnymi samochodami, zdro-
wi, zadowoleni z Ŝycia. Ona zawsze była głęboko 
religijna, aŜ do tego momentu, w którym stanęła 
nad przepaścią zwątpienia. Czy jest Bóg? Człowiek 
wierzący słuchając tej opowieści czterdziestoletniej 
kobiety, okrytej Ŝałobą i pogrąŜonej w zwątpieniu, 
z łatwością odkryje, Ŝe ma do czynienia z bohater-
ką, która przebyła swoją krzyŜową drogę i stojąc na 
Golgocie – jak echo powtarza słowa Chrystusa – 
„BoŜe mój, BoŜe mój, czemuś Mnie opuścił?”  

Jak to dobrze, Ŝe Jezus przebył tę drogę przed 
nami. Jak to dobrze, Ŝe jeden z Jego uczniów, św. 
Tomasz teŜ stanął nad przepaścią zwątpienia i nie 
chciał uwierzyć w sens tak tragicznej drogi, mimo 
świadectw swoich dziesięciu towarzyszy. Jak to 
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dobrze, Ŝe Jezus Zmartwychwstały stanął przez nim 
i polecił włoŜyć palec w miejsce gwoździ w rę-
kach... Jak to dobrze. 

MoŜna dziś podprowadzić tę kobietę do zmar-
twychwstałego Chrystusa i powiedzieć jej: dotknij 
Jego ran – Jest Bóg. Więcej, jest sens twego cier-
pienia. Sens głębokich ran twego serca. Oto Pan 
twój i Bóg twój – równie cierpiący jak ty. Nagra-
dzający nie tyle sukcesy naszej pracy na ziemi, ile 
wytrwałość cierpienia, to, co mimo naszego trudu i 
starań się nie udaje. Człowiek radujący się z sukce-
sów w pracy jest szczęśliwy tu na ziemi. Nieszczę-

ście męŜnie zniesione będzie nagrodzone w wiecz-
ności. 

Nie naleŜy się dziwić, gdy ludzie wątpią, przy-
gnieceni ogromem cierpienia. Trzeba ich wtedy 
podprowadzić do Chrystusa Zmartwychwstałego i 
powiedzieć: dotknijcie Jego ran. On im wytłuma-
czy, Ŝe droga krzyŜa, którą tak często chcemy omi-
nąć, jest drogą wiodącą do nieba. Ta droga ma sens. 
To na niej, wbrew pozorom, jest Bóg i na niej naj-
łatwiej Go spotkać. 

Ks Edward Staniek

 

Poniedziałek – 28 kwietnia 2014 – św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski   
   630   Za † córkę Paulinę Górczyńską w dniu urodzin     J 12,24-26 
   700   Z okazji 80. rocznicy urodzin o błogosławieństwo BoŜe i zdrowie na dalsze lata dla Parafianki 

z ulicy Ocickiej oraz jej rodziny 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Emilii i Władysława z 

okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-
sławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   2. O dar Ŝycia wiecznego za †† ojca Hermana Kopczyka w pierwszą rocznicę śmierci, za matkę 
Teresę Kopczyk oraz za zmarłych z pokrewieństwa z obu stron 

Wtorek – 29 kwietnia 2014 – św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy  Mt 11,25-30 
   630   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski w intencji synów Bartosza i Damiana z okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo 
i zdrowie w rodzinie 

   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Eltern Alois und Magdalena Jaskulla, verstorbene 
Schwestern Stefanie und Marie und Bruder Willibald, sowie verstorbene Eltern beiderseits 

   900   Za † Ŝonę Emilię Wasiuk w dniu jej urodzin 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności prze wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny w intencji Urszuli i 

Wojciecha, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. W intencji mamy Urszuli Drozdziel oraz ElŜbiety Wiglenda o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
Środa – 30 kwietnia 2014        J 3,16-21 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Irmgardy z okazji 72. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   700   Dziękczynna w intencji Marcina i Władysławy w kolejną rocznicę ślubu o zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla rodziny  
 1800 1. Dziękczynna w intencji Ewy z okazji urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej 

rodziny 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa i ojca Andrzeja Miket ę w 1. rocznicę śmierci, 

za †† ojca Mariana, teściów Władysławę i Bronisława, dwóch szwagrów Stanisławów i †† z 
rodziny z obu stron, za † Annę Kaniuch (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 15), za † Te-
resę Karpowicz (w 30. dzień), za † Genowefę Salamon (w 30. dzień, od lokatorów z ulicy Ka-
towickiej 5 i 5a), za † Władysława Barana (w 30. dzień), za †† matkę Marię Skotnicką, wujka 
Romana Skotnickiego, dziadków Jana i Ernę Skotnickich, ojca Włodzimierza Barszczow, 
dziadków Eleonorę i Dymitra Barszczow oraz wszystkich †† z pokrewieństwa 

I Czwartek miesiąca – 1 maja 2014 – św. Józefa, rzemieślnika   J 3,31-36 
   630   W intencji Agnieszki o światło Ducha Świętego, pomyślne zdanie egzaminu oraz w intencji 

całej rodziny o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   700   Za † męŜa Władysława Łubika, †† rodziców z obu stron, dwóch braci, siostrę Annę i brata 

Stanisława 
 1700   Godzina Święta (z naboŜeństwem majowym) 
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 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. W intencji wnuczki Magdy w dniu urodzin, w intencji całej rodziny i wszystkich wnuków i 

prawnuków o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
I Piątek miesiąca – 2 maja 2014         J 6,1-15 
   630   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Boskiej i Anioła StróŜa w 

intencji Macieja z okazji 15. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   900   Za †† rodziców Antoniego i Katarzynę Zaremba, teściów Aleksandra i Władysławę Zieniewicz 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   NaboŜeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† teściów Ludwikę i Stanisława Jakuć, †† szwagrów Leszka i Tadeusza, wszystkich †† z 

rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
I Sobota miesiąca – 3 maja 2014 – NMP Królowej Polski    J 19,25-27 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
   900 1. W intencji Ojczyzny 
   2. Dziękczynna w intencji Joanny i Dawida w 1 rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo dla 

całej rodziny 
 1030   Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Edyty z okazji 40. rocznicy urodzin, z prośbą 

o dalsze BoŜe błogosławieństwo 
     1200   W intencji Wolfganga w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświęt-

szej za szczęśliwe dotychczasowe Ŝycie, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze 
lata 

      Do modlitwy wiernych za roczne dziecko Amelię Rompa-Bryłka 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: Za † ojca Alojzego Bugla, †† rodziców Zofię i Władysława Bańdura, 

dziadków i pokrewieństwo z obu stron 
III Niedziela Wielkanocna – 4 maja 2014   Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35 
   700    Za †† rodziców Antoninę i Konrada Szukalskich, siostrę Teresę, brata Jana, Józefa i bratową 

Wandę oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W języku łacińskim W intencji pracowników Rafko i ich rodzin, za emerytów i rencistów, 

zmarłych pracowników Rafko oraz w intencji członków orkiestry dętej Rafko z okazji 50-lecia 
ich istnienia 

 1030    Procesja Wielkanocna 1. Za † dziadka Józefa Rydzaka w rocznicę śmierci i jego Ŝonę Annę 
   2. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników admi-

nistracyjnych Gimnazjum Nr 5, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski 
 1200   W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Anna Maria Grzesik, Zofia Rita 

Szwaja, Lila Janina Szwaja, Oliwia Mandrysz, Franciszek Jan Piaskowski, Kamila Auguścik 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800    Do BoŜej Opatrzności w intencji Pawła Kiersza z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
W tym tygodniu modlimy się: z podziękowaniem za dar kanonizacji św. Jana Pawła II 
 
• Dzisiejsza II niedziela Wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia BoŜego przeŜywana jest pod znakiem 

kanonizacji Jana Pawła II. Warto uświadomić sobie, Ŝe ta świętość rodziła się w naszych czasach, na 
naszych oczach i stanowi dla nas wezwanie. Warto pamiętać o słowach nowego świętego, Ŝe „dzi ś 
pilnie potrzebujemy świętych”  (Adhortacja o świeckich w Kościele). 

• W związku z treścią dzisiejszej niedzieli zapraszamy na naboŜeństwo do BoŜego Miłosierdzia na 
godz. 1500, za co moŜna uzyskać odpust zupełny. Będzie takŜe okazja do uczczenia relikwii. Dzięku-
jemy bardzo parafianom, fundatorom nowego relikwiarza papieskiego. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
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• RównieŜ we wtorek o 1700 będą rozdawane dzieciom komunijnym kołnierze do alb. Będzie teŜ moŜna 
nabyć białe obwoluty do Dróg do nieba. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 
Świętej. 

• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. RównieŜ cała Liturgiczna 
SłuŜba Ołtarza będzie miała swoje spotkanie w czwartek po Mszy Świętej. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 
czwartek od godz. 1730, w piątek i sobotę od godz. 1700. 

• W czwartek od godz. 1700 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

• 1 maja w Jemielnicy Diecezjalne Święto Rodziny. Msza Święta o godz. 1100. 
• W piątek, 2 kwietnia o 1700 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• W sobotę przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Porządek Mszy Świętych jak w kaŜdą nie-

dzielę. 
• Z racji tej uroczystości nie będzie odwiedzin chorych. Odwiedziny będą w kolejną sobotę 10 maja. 

Prosimy o poinformowanie chorych. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• RównieŜ w najbliŜszą niedzielę o godz. 1030 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji pracowni-

ków i uczniów Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z rodzi-
cami, jak równieŜ nauczycieli i pracowników administracyjnych. Jednocześnie pragniemy przypo-
mnieć szóstoklasistom i ich rodzicom o rozpoczętej juŜ rekrutacji do tego gimnazjum. 

• W przyszłą niedzielę w Gnieźnie odbędzie się wręczenie krzyŜy misyjnych. Otrzyma go takŜe jedna 
z naszych parafianek, która jako świecka osoba przygotowuje się do wyjazdu na misje do Peru. Misjo-
narze przeŜywają w tym tygodniu rekolekcje. Pamiętajmy o nich w modlitwie. 

• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym dru-
kiem. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest z racji niedzieli miłosierdzia na diecezjalny Caritas; z przyszłej 
niedzieli na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy wszystkim za przygoto-
wanie i uczestnictwo w Triduum Paschalnym. 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Horst Cieślik , lat 76, zam. na ul. Opawskiej 66 
� Felicja Krempa, l. 80, zam. na ul. Polnej 8 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o nowym świętym 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 

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 oraz 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 – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


