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IV Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (10,1-10)
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy
wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, poniewaŜ głos
jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie
znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. JeŜeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie
zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały Ŝycie i miały je w obfitości.”
Słyszymy dziś w ewangelii, Ŝe Jezus jest dobrym Pasterzem, którego znają owce i któremu
drzwi do owczarni otwiera odźwierny. Warto sobie
dzisiaj postawić pytanie: czy Jezus rzeczywiście
jest moim Pasterzem? Czy widzę w Nim i Jego
Kościele swoje oparcie i miejsce?
W ikonografii chrześcijańskiej to właśnie wizerunek dobrego Pasterza jest uznawany za najstarszy sposób przedstawiania Jezusa. Kim zatem jest
Pasterz? Jaka jest Jego rola? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania.
Pasterz w najprostszym rozumieniu to ktoś, kto
opiekuje się, ma pieczę nad stadem. Ponosi za nie
odpowiedzialność. Czuwa nad ich bezpieczeństwem, pilnuje, aby stado dobrze się rozwijało, aby
zwierzętom niczego nie brakowało. Takiego pasterza widzimy w osobie Jezusa Chrystusa.
Jezus dzisiaj w ewangelii nazywa siebie dobrym Pasterzem, czyli takim, który swoje Ŝycie
oddaje za swoje owce. Czyny Jezusa opisane w
ewangeliach na to wskazują. Gdy patrzymy na Jego
mękę, śmierć i zmartwychwstanie widzimy wypełnienie się tych słów. Sam Jezus mówi, Ŝe kaŜdy kto
w Niego uwierzy będzie miał Ŝycie wieczne (por. J
6,47) i Ŝe przyszedł znaleźć to co zginęło (por. Łk

19,10). Jezus jako dobry Pasterz, zna swoje owce
po imieniu i ma je wypisane na swoich dłoniach
(por. Iz 49, 16), zanim się poczęliśmy i ukształtowali w łonie matki on juŜ nas znał (por. Jr 1,5). Tu
pojawia się pytanie skoro On jest dobrym Pasterzem, to dlaczego tak wiele owiec nie zna Jego
głosu?
Przyczyn moŜe być wiele. Trzeba sobie jednak
na początku uświadomić, Ŝe w obrazie owcy i
owczarni jest kaŜdy kto przyjął chrzest w imię
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Owczarnią jest Kościół czyli miejsce gdzie moŜemy wzrastać. Dlaczego zatem tylu z nas nie zna Jezusa. Nie umie
Mu zawierzyć? Nie umie wejść z Nim w relacje?
Najprościej chyba stwierdzić, Ŝe dzieję się tak
dlatego, Ŝe zaniedbujemy modlitwę, lekturę Pisma
św. Nie regularnie uczęszczamy na Mszę świętą. I
coś w tym jest. Trudno iść za kimś kogo się nie
zna. MoŜe czas najwyŜszy, aby zapytać się samego
siebie o to na ile angaŜuję się w poznanie Boga, na
ile pozwalam się odnaleźć Jezusowi dobremu Pasterzowi. Ale czy przypadkiem przyczyną teŜ nie są
ci, którzy stoją u drzwi Owczarni Jezusa. Ci którzy
mają pomagać czasami sami się gubią. Zamiast
przyprowadzać do Pasterza, sprowadzają ich na
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manowce, troszcząc się o samych siebie (por. Ez
34,8nn). Dlatego teŜ z dzisiejszej ewangelii wypływa dla nas zachęta do modlitwy za tych, którzy
mają prowadzić do Jezusa – dobrego Pasterza.
Panie Jezu, dobry Pasterzu ześlij swojego Ducha na tych, których wezwałeś, by paśli Twoje
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stado, aby paśli je według Twojego zamysłu.
Otwórz równieŜ serce twoich owiec na tych, którzy
stoją na straŜy Twojej Owczarni, aby wsłuchani w
ich głos umieli iść za Tobą, dobrym Pasterzem.
Amen.

Poniedziałek – 12 maja 2014
J 10,11-18
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny, Marka i Romana z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
700
Za †† Zygmunta Roguskiego w 15. rocznicę śmierci, jego brata Ryszarda, Annę, Julię Golez i
ks. Władysława Roguskiego
1800 1. Za †† rodziców Józefa i Zofię Kłosek, brata Joachima, Gertrudę Kijas, †† z rodziny Kłosek i Kijas
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 13 maja 2014
J 10,22-30
630
Za † Jarosława Jończyka w 10. rocznicę śmierci
800
W języku niemieckim: Für †† Eltern Johann und Pauline Mateja, †† Brüder Walter und Herbert
sowie †† von der Familie Schimitzek
900
Za † Jana Dapę
1700
Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania
1800 1. Za † Janinę Tantała w 20. rocznicę śmierci oraz w intencji męŜa Jana w 89. rocznicę urodzin o
BoŜe błogosławieństwo w dalszym Ŝyciu
2. W intencji Richarda z okazji 84. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej
rodziny
NaboŜeństwo majowe
Środa – 14 maja 2014 – św. Macieja Apostoła
J 15,9-17
630
Za †† Agnieszkę Cwik, dwie siostry Otylię i Annę, braci Ferdynanda i Antoniego
700
Z okazji urodzin Karolinki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1600
Msza Święta pontyfikalna pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy w intencji
przyjmujących Sakrament Bierzmowania o dary Ducha Świętego
1800 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Alfreda z okazji 60. rocznicy urodzin o
szczęśliwe przejście na emeryturę oraz o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
2. Za † męŜa Mikołaja w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
NaboŜeństwo majowe
Czwartek – 15 maja 2014
J 13,16-20
630
Za †† rodziców Marię i Antoniego oraz za brata Waleriana
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Genowefy i Mariana z okazji 59. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Za † męŜa Emanuela Nawrockiego w 15. rocznicę śmierci, †† teściów, brata Krzysztofa i †† z
pokrewieństwa
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † córkę Barbarę Gzel w 14. rocznicę śmierci, †† męŜa
Józefa, rodziców z obu stron i †† z rodziny, za † męŜa Ryszarda w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i rodzeństwo, za †† rodziców Annę i Eryka Ronczka, rodziców Helenę i Justyna
Oleś oraz za †† z pokrewieństwa z obu stron, za †† rodziców ElŜbietę i Józefa śółty oraz ojca
Waltera Cygana, za †† rodziców Józefa i Paulinę Wojtuś oraz Jana i Ewę Sobota, za † Jana
Gumiennego (w 30. dzień), za †† Rutę i Tadeusza Mizioch oraz Annę Horczyk, za † Gertrudę
Grądalską (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Kossaka 41 – 47), za † Marię Rduch w 40. rocznicę
śmierci, za † Horsta Cieślika (w 30. dzień), za † Jana Kłapkowskiego, †† rodziców z obu stron,
dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Stanisławę Stachowicz (od sąsiadów
z ul. Słowackiego 44); za † Manfreda Czekała w dniu urodzin (od dzieci)
3. Za † Irenę Sosnowską w 2. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo majowe
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Piątek – 16 maja 2014 – św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski
J 17,20-26
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie oraz za † Ŝonę Marię, †† rodziców z obu stron i rodzeństwo
900
Za †† rodziców Marię i Stanisława Schumacher, †† Krystynę Hruby, Rozalię i Zofię Sutor
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
1800 1. Za † Jana Bębnowicza oraz †† z rodziny z obu stron
2. Za †† rodziców Krystynę i Wiesława i wszystkich †† z rodziny
NaboŜeństwo majowe
1900
Msza Święta młodzieŜowa dziękczynna za sakrament bierzmowania
Sobota – 17 maja 2014
J 14,7-14
630
W intencji Anny z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji mamy Pauliny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
1630
Spowiedź przed rocznicą I Komunii Świętej
1730
NaboŜeństwo majowe
W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Kurzidim, † brata Jerzego
1800
2. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka i wszystkich †† z rodziny
V Niedziela wielkanocna – 18 maja 2014
Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
700
Za †† rodziców Piotra i Helenę, babcię Łucję, ciocie Marię i Franciszkę oraz †† z rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za † męŜa, ojca i dziadka Józefa Romana Bachryj w 18. rocznicę śmierci
Rocznica I Komunii Świętej W intencji dzieci, które przed rokiem przystąpiły do Komunii
1030
Świętej i ich rodziców
1200 1. W intencji ElŜbiety z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Dziękczynna w intencji Joanny i Dawida z okazji rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo i
zdrowie dla całej rodziny
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1545
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
Za †† Genowefę Kulig, jej męŜów Michała i Karola, syna Macieja, brata Jana, wszystkich †† z
rodziny Gogulskich i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy
• Dzisiaj grupa 89 dzieci po raz pierwszy przystąpi do I Komunii Świętej. śyczymy dzieciom wielu
łask oraz daru wierności w całym ich Ŝyciu. W związku z tym naboŜeństwo dla dzieci komunijnych i
ich rodzin o 1600. Po naboŜeństwie będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia. Przez cały tzw. Biały Tydzień zapraszamy dzieci na wieczorne Msze Święte o 1800.
• Zapraszamy nadal na naboŜeństwa majowe. Dzisiaj o 1730, w tygodniu po wieczornej Mszy Świętej.
• Obecny tydzień jest Tygodniem modlitw o powołania. Wczoraj w kościele seminaryjnym odbyły się
święcenia diakonatu.
• W środę o 1600 Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy z udzielaniem
sakramentu bierzmowania. Spowiedź dla kandydatów we wtorek od 1700.
• W związku z Białym Tygodniem nie będzie Mszy szkolnej w czwartek. Przyjęta na 1630 intencja będzie odprawiona o 1800.
• W poniedziałek o 193 próba scholi, o 1700 próba chóru.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• W czwartek o 1730 modlitwa RóŜańcowa, a po Mszy spotkanie rodziny Radia Maryja.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynna za sakrament bierzmowania w piątek o 1900.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
• W przyszłą niedzielę na Mszy o 1030 rocznica Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci w sobotę o 1630.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
• 24 maja w Częstochowie odbywa się pielgrzymka młodzieŜy organizowana przez Radio Maryja.
Osoby zainteresowane wyjazdem mogą się zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
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Źródło - gazetka
Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny (z filmem „Cristiada”) , miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Są nadal do nabycia płyty nagrane z okazji kanonizacji Ojca Świętego. Dochód przeznaczony jest na dofinansowanie młodzieŜy ze wschodu w ramach przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień dodatkowa zbiórka na
remont organów. Remont rozpocznie się od czerwca i potrwa przez około dwa miesiące. Remontu
podjął się p. Hober z Olesna. Poprzedni remont odbył się przed 12 laty. Wiele elementów jest juz wypracowanych. Instrument w obecnym stanie nie nadaje się np. do organizowania koncertów.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Walter Kribus, lat 77, zam. na ul. Łąkowej 2a
 Angela Konietzny, lat 92, zam. na ul. Szczęśliwej 7a
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Z protokołu wizytacji przed remontem organów
Zanim przystąpi się do takiego remontu konieczna jest wizyta przedstawiciela Kurii Diecezjalnej, ks.
Grzegorza Poźniaka, który jest zarazem rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP ds.
organów piszczałkowych. Oto fragmenty protokołu.
Organy zostały wybudowane w warsztacie organmistrzowskim Bronisława Cepki z Wronek. Na tabliczce kontuaru widnieje informacja, Ŝe było to w 1978 roku. W rzeczywistości jednak odbioru budowy
organów dokonano 14 grudnia 1985 r. Instrument został poświęcony przez Bp Gerarda Kusza 19 stycznia
1986 r. Ostatni remont organów został przeprowadzony jesienią 2002 r. przez budowniczego instrumentu.
Referat ds Muzyki Kościelnej pragnie jednakŜe podkreślić, Ŝe Parafia zdecydowała się na przeprowadzenie
kolejnego remontu w najwłaściwszym dla organów czasie. Widoczne są przede wszystkim liczne ogniska
robaka drzewnego, który lokuje się w kilkunastu miejscach. Biorąc to pod uwagę, zrozumiałe są usterki i
zakłócenia w systemach funkcjonowania organów, które uniemoŜliwiają ich pełne wykorzystanie dla celów liturgicznych i koncertowych.
Zalecenia przedremontowe
Poza wskazanymi powyŜej problemami z szkodnikami drewna, główne problemy organów wiąŜą się z
kontuarem instrumentu oraz pracą wiatrownic. Mieszki i stoŜki są wypracowane w znacznym stopniu.
NaleŜy je wymienić, co zapewni sprawne działanie organów. Przeglądu i ingerencji naprawczych domaga
się ponadto traktura organów. Wszystkie złącza traktury naleŜy przejrzeć, oczyścić i usprawnić. Wiele
ingerencj naprawczych domaga się kontuar organów. Zwraca się przede wszystkim uwagę na wypracowane styki elektromagnetycznego sterowania kontuaru.
W rozmowach zarówno p. Hober, jak i ks. Poźniak
podkreślają, Ŝe instrument jest duŜy i bogaty (39 głosowy) oraz, Ŝe był budowany w czasach trudnych, gdzie
wiele elementów trzeba było wykonywać metodą chałupniczą.

Miłość mi wszystko wyjaśniła, płyta
z muzyką do słów Karola Wojtyły
rozprowadzana w ramach akcji
„Bilet dla brata”
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.

