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VI Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (14,15-21)
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
JeŜeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja
zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był
na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie moŜe, poniewaŜ
Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, poniewaŜ u was
przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat
nie będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie. W owym dniu
poznacie, Ŝe Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany
przez Ojca mego, a równieŜ Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.
Dziś juŜ szósta niedziela Wielkanocna. W liturgii Kościoła zbliŜa się czas odejścia Chrystusa,
czas Wniebowstąpienia. Ewangelia dzisiejsza,
podobnie jak rozmowa Jezusa z uczniami, przygotowuje na to zbawienne dla nas rozstanie. Zbawienne, bo pozwalające na nowy sposób działania
Boga w świecie – działania przez Ducha Prawdy,
Pocieszyciela.
Nam przeŜywać te zapowiedzi jest o tyle łatwiej, Ŝe patrzymy na nie z perspektywy Wieczernika, z perspektywy Zesłania Ducha Świętego. My
juŜ wiemy Kim jest zapowiadany Pocieszyciel. My
juŜ wiemy, Ŝe nie zostaliśmy sierotami. My moŜemy z ufnością oczekiwać, Ŝe wypełnią się słowa
Jezusa: „Przyjdę do was”.
Ten czas oczekiwania Kościół wypełnia Nowenną przed Zesłaniem Ducha Świętego. Nazwa
"nowenna" pochodzi od łacińskiego słowa novem dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy. Przyjęło się, iŜ określenie "nowenna" dotyczy
modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do
"oktawy", która oznacza przedłuŜenie uroczystości
na osiem.
Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modli-

tewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego
Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św.
Łukasz: "Jezus podczas wspólnego posiłku kazał
apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 'Słyszeliście o niej ode Mnie mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym'. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i
został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,
gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga" (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).
Kościół przypomina, Ŝe Pięćdziesiątnica jest
wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych.
Duch Święty - Nowe śycie w Chrystusie - był
celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z
obietnicą, po wywyŜszeniu Chrystusa na drzewie
krzyŜa, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo BoŜe stało się rzeczywistością, posłany
zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło
Jezusa.
Chciejmy świadomie wykorzystać czas jaki
nam daje Kościół wypełniając go szczególną modlitwą o dar Ducha Świętego.
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Poniedziałek – 26 maja 2014 , św. Filipa Nereusza, kapłana
J 15,26-16,4
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Marię i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za †† matkę Agnieszkę, ojca Mikołaja, brata Gerharda, bratową Gertrudę, chrzestną ElŜbietę,
dziadków i †† z rodziny Semeniuk
1730
Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje
1800 1. W intencji matek naszej parafii
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Emilię Kurchan oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo Majowe
Wtorek – 27 maja 2014
J 16,5-11
630
Za †† Emę Cieślik w 9. rocznicę śmierci, męŜa Konrada, syna Tadeusza oraz rodziców z obu
stron
800
W języku niemieckim: Für † Mutter Marta am 20. Jahrestag des Todes, †† Vater Georg, Bruder
Ginter und Großeltern, mit der Bitte um die ewige Seligkeit
900
Za † matkę Marię Lechowską
Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje
1730
1800 1. Za † męŜa Eugeniusza Janczyszyn w 28. rocznicę śmierci, † syna Czesława, †† rodziców z obu
stron Ewę i Wojciecha, Marię i Antoniego i †† rodzeństwo
2. Za † Teresę Karpowicz (od córki Iwony z rodziną)
NaboŜeństwo Majowe
Środa – 28 maja 2014
J 16,12-15
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Trompeta, †† rodziców Annę i
Józefa, siostrę Łucję, brata Jerzego i † Ŝonę oraz całe †† pokrewieństwo
700 Dziękczynna w intencji Marii Czernieckiej z okazji 60. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1730
Dni KrzyŜowe – procesja o urodzaje
1800 1. Za †† rodziców Wilhelma i Paulinę Gacka
2. Za † ojca Eugeniusza Burda w 20. rocznicę śmierci
NaboŜeństwo Majowe
Czwartek – 29 maja 2014 , św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
J 16,16-20
630
Za †† rodziców Annę i Antoniego Jasion, brata Tadeusza, bratową Reginę, †† z rodzin Jasion,
Fryc, Markowski, Mleczek i † Krystynę Matuszewską
700
Za †† Alfreda Solich w rocznicę śmierci, Ŝonę Otylię i rodziców z obu stron
1630
Spowiedź dla dzieci
1800 1. Za † ks. Alojzego Jurczyka z okazji urodzin
2. Za † męŜa Jana Kulę, wszystkich †† dobrodziejów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo Majowe
Piątek – 30 maja 2014
J 16,20-23
630
Za † Genowefę Salamon (od lokatorów z ulicy Katowickiej 5 i 5a)
900
Za †† rodziców Stefanię i Mariana, dziadków Barbarę i Andrzeja, Marię i Maksymiliana, wujka Romana i wszystkich †† z rodziny
1300
Ślub: Barbara Antos – Simon Ridgway
1800 1. Za †† mamę Henrykę i ojca Bolesława Rudzkich
2. Za † Dariusza PrzysięŜny w 8. rocznicę śmierci, † ojca Józefa, † Adama Rzeszowskiego i za
†† z obu stron
NaboŜeństwo Majowe (Rozpoczęcie Nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego)
1900
Msza Święta młodzieŜowa: Dziękczynna za sakrament bierzmowania
Sobota – 31 maja 2014 – Święto Nawiedzenia NMP
Łk 1,39-56
630
Za †† Beatę i Henryka oraz za †† z rodziny Urban, Stryjewski, Zapart, Pałka oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące
700 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 74. rocznicy urodzin Władysławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia
2. Za † Alinę Damasiewicz w rocznicę urodzin
1200
Ślub: Justyna Kiszka – Piotr Rudziński
1730
NaboŜeństwo Majowe (Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego)
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18
W sobotni wieczór: 1. Dziękczynna w 38. rocznicę święceń kapłańskich ks. Aleksandra, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Msza święta zbiorowa za zmarłych: za † Ŝonę Urszulę Mandera, za † Henryka Swoboda w 4.
rocznicę śmierci, za † Ŝonę, matkę, babcię Dorotę Janków w 1. rocznicę śmierci oraz ††
dziadków z obu stron, za †† ojca Jana Reichel, matkę Annę, siostry Gizelę i Irenę, dziadków
Jana i Rozalię, ciocię Annę oraz za †† pokrewieństwo, za †† Urszulę Dąbek, męŜa Henryka,
†† z pokrewieństwa, za † Mariana z okazji urodzin, †† dziadków i †† z rodziny, za † Stanisławę Kopeć w 1. rocznicę śmierci, za † Felicję Krempa (od sąsiadów z ulicy Polnej 8), za †
Waltera Kribusa (w 30. dzień), za † Stanisławę Stachowicz (w 30. dzień)
VII Niedziela Wielkanocna; Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 1 czerwca 2014
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
700
Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej w intencji Gabrieli w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
dla całej rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
W j. łacińskim Dziękczynna w intencji Anny i Zbigniewa z okazji 40. rocznicy ślubu o BoŜe
900
błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
1030
Dziękczynna w intencji Ingeborgi z okazji 70. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny
1200
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Jakub Jerzy Magott, Aleksandra
Alicja Tyz, Jakub Franciszek Okrent, Zuzanna Anna Ćwięczek, Magdalena Zofia Winkler,
Antoni Baranowski, Bartosz Andrzej Fojcik
1400
W kościele Farnym Msza Święta na rozpoczęcie Marszu dla śycia i Rodziny
1700
RóŜaniec
Nieszpory niedzielne (Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego)
1730
1800
Za † Mirosława Miłek w 4. rocznicę śmierci w dniu urodzin
W tym tygodniu modlimy się: W intencji Matek naszej Parafii
•

Dzisiaj o godzinie 1500 odbędzie się rejonowe spotkanie Rycerstwa Niepokalanej (Msza Święta i
naboŜeństwo). Ponadto zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz
na godz. 1730 na naboŜeństwo majowe.
• W poniedziałek, wtorek i środę Dni KrzyŜowe z modlitwą o urodzaje. Procesja o 1730.
• W poniedziałek zapraszamy na Mszę Świętą o 1800 w intencji matek naszej parafii.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru; o 1900 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630. O 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• MłodzieŜ, zwłaszcza tę, która przyjęła sakrament bierzmowania zapraszamy na Mszę Świętą
dziękczynna za bierzmowanie w piątek o godz. 1900. Przypominamy o ostatniej moŜliwości zapisania
się na wyjazd na spotkanie Lednickie 7 czerwca.
• RównieŜ w piątek rozpoczęcie Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego.
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.
• W sobotę święto Nawiedzenia NMP, natomiast w przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
• RównieŜ w przyszłą niedzielę w naszym mieście odbędzie się Marsz dla śycia i Rodziny. Rozpoczęcie Mszą Świętą w kościele Farnym o 1400. Zachęcamy do licznego udziału.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrzeby
Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej, a takŜe zbiórka na budowę świątyni Opatrzności BoŜej. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Anna Jaszczyk, lat 91, z ul. Społecznej 13 – Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.
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Marsze dla śycia i Rodziny, które 1 czerwca br.
przejdą ulicami polskich miast, są okazją do wyraŜenia swojego przywiązania do wartości rodzinnych i
szacunku dla Ŝycia ludzkiego. Kontekstem tegorocznych Marszów są jesienne wybory samorządowe,
stąd hasło „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”.
Imprezę wyróŜnia jej afirmatywny charakter,
poniewaŜ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie wyrazić radość z posiadania rodziny. To równieŜ sposobność, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same
wartości. Uczestniczą w nim przede wszystkim
młode rodziny z dziećmi, ale takŜe róŜnego rodzaju
ruchy i stowarzyszenia. Przez ostatnie kilka lat obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój tego
wydarzenia, które staje się istotnym wydarzeniem
społecznym. Na dzień dzisiejszy organizację Marszów zadeklarowało blisko 130 miast.
W tym roku zwracamy uwagę, na to, Ŝe rodzina
jest jednym z najwaŜniejszych zasobów wspólnoty
lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się
kapitał społeczny osób, które w dorosłym Ŝyciu będą
funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko
zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne,
uczy się określonych zachowań i norm postępowania. Dlatego poprzez Marsze chcemy pokazać, Ŝe
warto postawić na rodziny. Natomiast rodziny za-

chęcamy do angaŜowania się w sprawy lokalne. Z
kolei rodziców chcemy zainspirować do kształtowania postawobywatelskich u swoich dzieci.
Troska i szacunek dla rodziny powinny przyjmować konkretne wyrazy. Dlatego oczekujemy od
władz publicznych:
Przyjęcia ustaw, które pozwolą rodzinom w jak
największym zakresie korzystać ze środków finansowych, które wypracowują. Podstawowym przejawem szacunku dla rodziny powinno być zaufanie, Ŝe
mogąc konsumować owoce swojej pracy będzie
czynić to roztropnie i odpowiedzialnie, troszcząc się
zarówno o potrzeby swoje jak i wspólnoty, w której
Ŝyje.
Stworzenia mechanizmów, które umoŜliwią rodzicom skuteczny wpływ na placówki oświatowe.
Uznając, Ŝe szkoła jest waŜnym miejscem w procesie kształtowania i kształcenia młodego człowieka,
oczekujemy, Ŝe rodzice powinni dysponować większymi moŜliwościami tworzenia własnych placówek
oraz współdecydowania o programie nauczania i
środowisku aksjologicznym szkoły. Jesteśmy przekonani, Ŝe tylko silna rodzina moŜe być podstawą
wspólnoty lokalnej i narodowej.
Zobacz: www.marsz.org
www.politykaprorodzinna.pl
centrumzyciairodziny.org

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.

