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III Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Łukasza (24,13-35)
„W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od
Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus
przybliŜył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak Ŝe Go nie poznali. On zaś ich zapytał: CóŜ to za rozmowy
prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z
nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie,
który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: CóŜ takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się
stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potęŜnym w czynie i słowie wobec Boga i całego
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyŜowali. A myśmy się spodziewali, Ŝe
On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś juŜ trzeci dzień, jak się to stało. Nadto
jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i
opowiedziały, Ŝe miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iŜ On Ŝyje. Poszli niektórzy z naszych do
grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O
nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! CzyŜ Mesjasz
nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od MojŜesza poprzez wszystkich proroków
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliŜyli się do wsi, do której zdąŜali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go,
mówiąc: Zostań z nami, gdyŜ ma się ku wieczorowi i dzień się juŜ nachylił. Wszedł więc, aby zostać z
nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z
nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni równieŜ opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.”
Kiedy tajemniczy podróŜnik ma opuścić
dwóch uczniów, oni proszą: „Zostań z nami, gdyŜ
ma się ku wieczorowi i dzień się juŜ nachylił”. Jest
to nie tyle wyraz grzeczności względem nieznajomego, ile raczej potrzeba, by pozostać w Jego towarzystwie, słuchać jeszcze Jego słowa, które roznieca w ich sercach niezwykły zapał. Prośba została
z naddatkiem wysłuchana. Pan nie tylko przyjął
zaproszenie i wszedł do domu, lecz „zajął miejsce u
stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im
oczy i poznali Go”. Oto typowy gest, jaki Jezus

zwykł był czynić, kiedy rozdzielał poŜywienie
uczniom; lecz nic nie wyklucza, Ŝe było to powtórzenie
błogosławieństwa
eucharystycznego
z Ostatniej Wieczerzy, w której moŜe uczestniczyli
takŜe dwaj uczniowie. W kaŜdym razie Jezus daje
się poznać w atmosferze modlitwy i zaŜyłości.
Grunt był przygotowany przez wyjaśnienie Pism,
lecz wiara wypływa z modlitwy i z zaŜyłości ze
Zmartwychwstałym.
JeŜeli wielu wierzących ma wiarę zimną, jakby
uśpioną, niezdolną natchnąć i przemienić ich Ŝycia,
to często przyczyny naleŜy szukać w braku głębo-
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kiej modlitwy i osobistej zaŜyłości z Chrystusem.
Wielu wierzy w Jezusa, przyjmuje Jego osobę
historyczną, przyjmuje to, co Pismo i Ewangelie o
Nim mówią, lecz nie wierzy w Niego jako osobę
stale Ŝywą i obecną, która chce być towarzyszem
ich drogi, przyjacielem, gościem w ich sercu. Jeszcze nie spotkali się z Nim w zaŜyłości modlitwy, w
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zasiadaniu razem do stołu, by łamać chleb. Dla nich
uczta eucharystyczna jest prostym, symbolicznym
obrzędem, a nie poŜywaniem Chrystusa, umarłego i
zmartwychwstałego ich Zbawcy, nie jest Ŝywym i
gorącym przyjęciem Go do swego serca, by obcować z Nim po przyjacielsku. „Zostań z nami!”
O. Gabriel, karmelita bosy

Poniedziałek – 5 maja 2014
J 6,22-29
630
Za Grzegorza i Wandę z Florydy o zdrowie, opiekę Matki Boskiej i BoŜe błogosławieństwo
700
Za †† rodziców Atanazego i Johannę Bugla i syna Fridolina
1800 1. Za † Mariana Robótkę w 3. rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Katarzyny, Wiktora i
Martina z okazji urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 6 maja 2014 – św. Apostołów Filipa i Jakuba
J 14,6-14
630
Za † męŜa i ojca Stefana w 4. rocznicę śmierci, † mamę Pelagię i wszystkich †† z rodziny
800
W języku niemieckim: Für †† Elisabeth und Josef Grzgorczyk, Eltern beiderseits und †† aus der
Verwandschaft
900
Za †† rodziców Gronowicz i Pawłowskich oraz Krzysztofa Woronowskiego
1800 1. Z okazji 18. rocznicy urodzin Michała o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, dobry
wybór drogi Ŝyciowej i zdrowie
2. Za †† Józefa Komendera oraz Ŝonę (od sąsiadów)
NaboŜeństwo majowe
1900
Spotkanie dla wszystkich kandydatów do bierzmowania; próba dla klas III
Środa – 7 maja 2014
J 6,35-40
630
Za † Teresę Lenart w 8. rocznicę śmierci oraz za rodzeństwo i rodziców
700
Za †† ojca Filipa i ojca Mikołaja, matkę Barbarę i matkę Pelagię oraz za †† pokrewieństwo z
obu stron
1600
Próba dla dzieci komunijnych
1800 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Gertrudy Koza z okazji 80. rocznicy urodzin
2. Za † matkę Marię w rocznicę śmierci, †† ojca Jana, brata Józefa Bliźnickich
NaboŜeństwo majowe
Czwartek – 8 maja 2014 – św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski J 10,11-16
630
Za † mamę Danutę Ciesielską w 1. rocznicę śmierci
700
Za †† rodziców Mikołaja Węgrzyna, Anastazję, Stanisława oraz Honoratę i Bolesława Kasza
oraz dziadków z obu stron
1600
Próba dla dzieci komunijnych
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Niklewicza w dniu imienin i urodzin oraz za †† rodziców
2. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
3. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Pelagię Flak oraz za wszystkich †† z rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
Piątek – 9 maja 2014
J 6,52-59
630
Za † ojca Józefa w 5. rocznicę śmierci, † mamę Władysławę (w 30. dzień) oraz za †† z rodziny
900
Za †† z rodzin: Markiewicz, Kozimenko, Ozimek, Ilewicz i Korpaczewskich
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Józefa Lankocz oraz †† z pokrewieństwa
2. Msza dziękczynna w intencji Rafała z okazji 35. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜą opiekę oraz przez wstawiennictwo Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy o opiekę dla Ŝony Anny i syna Dawida z okazji ich urodzin
NaboŜeństwo majowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy (modlitwa w duchu Taizé)
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Sobota – 10 maja 2014
J 6,55.60-69
630
Za † Henryka Furtaka oraz za †† z rodziny
700
Za † matkę ElŜbietę Czyszczon w 3. rocznicę śmierci oraz za †† dziadków Annę i Maksymiliana Pielczyk
1430
Uroczystość pierwszej Spowiedzi – grupy wtorkowe
1600
Uroczystość pierwszej Spowiedzi – grupy piątkowe
1700
Spowiedź dla rodziców i rodzeństwa dzieci komunijnych
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Leona i Gertrudę Tomaszek
2. Za †† rodziców ElŜbietę i Pawła Szmańta i dusze w czyśćcu cierpiące
IV Niedziela wielkanocna – 11 maja 2014
Dz 2,14.36-41; 1 P 2,20-25; J 10,1-10
700
Za † mamę Eugenię w 1. rocznicę śmierci i za † babcię Annę w 20. rocznicę śmierci
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Anny z
okazji 18. rocznicy urodzin
1030
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: Msza Święta w intencji dzieci przystępujących do
spowiedzi i Komunii Świętej i ich rodziców
1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Ewy w 50. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Rolanda z okazji 50. rocznicy urodzin oraz z okazji 25. rocznicy ślubu GraŜyny i Rolanda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie na dalsze lata Ŝycia
1600
NaboŜeństwo dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, Rodziców i Gości
NaboŜeństwo majowe
1730
1800
W 50. rocznicę ślubu Heleny i Henryka Marczak z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy przygotowującej się do sakramentów spowiedzi, Eucharystii i bierzmowania
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Dzisiaj w Gnieźnie kapłani, siostry i osoby świeckie przygotowujące się do pracy na misjach
przyjmują tzw. KrzyŜe Misyjne. Jest wśród nich nasza parafianka, która będzie pracować w Peru. W czerwcu odbędzie się analogiczna uroczystość w wymiarze parafialnym. Otoczmy misjonarzy
naszą modlitwą.
Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie.
Przez cały miesiąc maj zapraszamy na naboŜeństwa majowe: w tygodniu po Mszy wieczornej, w
soboty i niedziele o 1730.
Dzisiaj w kościele Farnym o 1730 koncert w hołdzie Ojcu Świętemu Tu est Petrus.
W poniedziałek o 1700 próba chóru; o 1930 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
Kandydatom do bierzmowania z klas I - III gimnazjum przypominamy o oddaniu dziś w zakrystii
"ksiąŜeczek". Jednocześnie przypominamy, Ŝe we wtorek o godz. 1900 odbędzie się spotkanie dla
wszystkich kandydatów, podsumowujące cały rok formacyjny. Po spotkaniu próba dla klas trzecich
gimnazjum.
Próby dla dzieci komunijnych odbędą się w środę oraz w czwartek o 1600. Prosimy o zwrócenie
uwagi na zmianę terminu spowodowaną wyjazdami dzieci na wycieczki. Obecność rodziców nie jest
konieczna, choć pomocna na próbach.
Z powodu prób nie będzie Mszy szkolnej. Intencja przyjęta na tę godzinę będzie odprawiona w czwartek o 1800.
W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne SNE.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie, modlitwę w
duchu Taize w piątek o godz. 1900.
Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz.
1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
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W sobotę, 10 maja od godz. 7 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
RównieŜ w sobotę w kościele seminaryjnym odbędą się święcenia diakonatu. Święcenia przyjmie 8
kandydatów z naszej diecezji. Otoczmy ich modlitwą.
W sobotę dzieci przystąpią po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania. Proponujemy,
aby ta uroczystość odbyła się w uroczystej formie. Stąd prosimy o obecność rodziców oraz o to, aby w
miarę moŜliwości dzieci były w strojach komunijnych. Spowiedź odbędzie się w dwóch grupach
(wtorkowych i piątkowych) odpowiednio o godzinie 1430 oraz 1600. Spowiedź dla rodziców, rodzeństwa i gości od 1700.
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w przyszłą niedzielę o 1030. Jeśli to moŜliwe prosimy parafian o uczestnictwo na innych Mszach Świętych i pozostawienie tym samym miejsca dla gości.
NaboŜeństwo dla dzieci Komunijnych i rodzin w przyszłą niedzielę o 1600.
Informujemy o zmianie nazwy i charakteru pracy dotychczasowego diecezjalnego Radia Plus.
Od tej pory diecezjalne radio będzie się nazywać Radio Doxa (z gr. chwała) i będzie nadawać na
tych samych częstotliwościach.
Przed kościołem są do nabycia między innymi płyty z okazji kanonizacji Ojca Świętego. Płyty są
rozprowadzane w ramach akcji Bilet dla Brata, której celem jest pomoc w uczestnictwie w Światowych Dniach MłodzieŜy w Krakowie młodzieŜy ze wschodu.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
30

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Walter Kribus, lat 77, zam. na ul. Łąkowej 2a
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
To inicjatywa w ramach przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy w Krakowie w 2016 roku, której celem jest pomoc w uczestnictwie w tychŜe dniach młodym ze wschodu. chodzi po prostu o pomoc w dotarciu tym, którzy na to nie stać. Nie chodzi jednak o samą
zbiórkę pieniędzy. Chodzi teŜ o promocję dobrych i cennych dzieł.
Tym razem proponujemy płytę wydaną z okazji kanonizacji Ojca
Świętego. Jest to album „Miłość mi wszystko wyjaśniła” z muzyką do tekstów św. Jana Pawła. Tak przedstawia płytę koordynatorka projektu: Jedenaście fragmentów poezji Karola Wojtyły połączonych z piękną
muzyką Roberta Jansona i znakomitymi interpretacjami polskich artystów, tworzą przestrzeń spotkania, do
którego zaproszony jest kaŜdy – osoby, które znają juŜ twórczość papieŜa Polaka i ci, którzy nie sięgali
dotąd po jego utwory.
Osobisty charakter płyty jest jakby kontynuacją wspomnienia
milionów osób, które miały okazję wymienić choćby krótkie spojrzenie z Janem Pawłem II. Wiele z nich zwraca uwagę na to, Ŝe papieŜ
na kaŜdego spoglądał tak, jakby był jego jedynym rozmówcą, a nie
jedną z osób w tłumie pielgrzymów. Podobnie jest z albumem pt.
Niedziela po 2030
Miłość mi wszystko wyjaśniła. Choć jest adresowany do szerokiego
dziś relacja z kanonizacji
grona słuchaczy, kaŜdy moŜe odkryć w nim fragment dla siebie:
DMRaciborz@gmail.com
osobisty i przenikliwy, jak spojrzenie papieŜa.
facebook.com/NaZawszeMlodzi
Więcej na www.biletdlabrata.pl oraz kdm.org,pl
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.

