
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gazetka rzymskokatolickiej parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu 

 

nr 23/2014 (539) 8 czerwca 2014 r. 
 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
Ewangelia według św. Jana (J 20,19-23) 
 

„Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z obawy przed śydami, przyszedł Jezus, 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 odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” 
 

Jeszcze raz warto się odwołać do Ewangelii z 
ostatnich niedziel. Zawierają one wskazania trudne do 
zrozumienia czy docenienia, jeśli patrzy się na nie z 
ludzkiego, doczesnego punktu widzenia. Dopiero 
wejrzenie wiary pozwala nam dotrzeć do pełni treści 
zawartej w słowach Chrystusa. W przeciwnym razie 
będziemy próbowali sami osiągnąć to, co przekracza 
moŜliwości człowieka. A więc skazani jesteśmy na 
niepowodzenie. Dopiero specjalna pomoc Boga po-
zwoli nam przezwycięŜyć swoje ludzkie ograniczenia. 
Najlepszym dowodem tej „pomocy z góry” był gwał-
towny rozwój Kościoła w pierwszych dziesięciole-
ciach i wiekach. Po ludzku było niemoŜliwe, by grup-
ka kilkunastu nieuczonych ludzi, bez pomocy techni-
ki, środków przekazu, duŜych pieniędzy, mogła roz-
krzewić swoje ideały i sposób Ŝycia na cały ówczesny 
świat. A jednak dokonali tego – nie oni sami, lecz 
Duch Święty, którego Jezus im posłał, tak jak obiecał. 

Duch Święty na ogół nie działa z pominięciem 
człowieka i jego wkładu, lecz powołuje nas do współ-
pracy. Obdarza nas pewnymi uzdolnieniami i moŜli-
wościami, których sami z siebie, nawet z najwięk-
szym wysiłkiem nie bylibyśmy w stanie wykrzesać. 
Gdy jednak pozwolimy Bogu działać w sobie, wtedy 
natychmiast zaczną się pojawiać rezultaty przekracza-
jące nasze moŜliwości. Pewnych efektów naszych 
działań nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet w 
najśmielszych oczekiwaniach. Natomiast inne działa-
nia, nie po myśli Boga, nie przyniosą rezultatów, 
nawet gdybyśmy wykorzystali wszelkie dostępne 
środki. 

Dlatego teŜ konieczne jest jak najlepsze rozezna-
nie BoŜej woli, by rozpoznać, czego Bóg od nas w 
danej chwili oczekuje i jakie są Jego plany na przy-
szłość. Jeśli uczynimy to z pokorą, na modlitwie, 
wówczas unikniemy wiele niepotrzebnego wysiłku i 
zwielokrotnimy rezultaty naszej pracy, przez oddanie 
jej owoców w ręce Boga. Ale do tego jest niezbędne 
całkowite i bezwarunkowe poddanie się prowadzeniu 
Ducha Świętego. 

Nie polega ono na wyzbyciu się myślenia, rezy-
gnacji ze swojej wolności wyboru, wyrzeczeniu się 
swoich uzdolnień. Wręcz przeciwnie: chodzi o to, by 
swoje myślenie, decyzje i talenty oddać na współpracę 
z Bogiem, do Jego dyspozycji. I dlatego potrzeba 
szczególnego wysiłku, by to myślenie, wola 
i zdolności były jak najlepszej jakości, by były spraw-
nym narzędziem wypełniania BoŜych zadań. 

I dlatego Jezus oczekuje od nas, byśmy swoje po-
trzeby i pragnienia zaspokajali obficie u samego źró-
dła. Źródłem tym jest Duch Święty. Jest to źródło, 
które bije z naszego wnętrza. Kieruje to naszą uwagę 
we właściwym kierunku. Często bowiem oczekujemy 
pomocy czy rozwiązań swoich problemów na ze-
wnątrz, poza sobą. Tymczasem to w nas samych 
znajduje się rozwiązanie. To nie znaczy wcale, Ŝe 
rozwiązanie jest naszym osiągnięciem i Ŝe mamy 
sobie przypisywać zasługę. Ale wiemy przynajmniej, 
gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytania, gdzie 
szukać właściwego kierunku. I dlatego warto się 
troszczyć o swój duchowy rozwój, by być wraŜliwym 
na sygnały pochodzące od Ducha Świętego w nas.  

Ks. Mariusz Pohl 
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Poniedziałek – 9 czerwca 2014 – NMP Matki Kościoła    J 2,1-11 
   630   Z okazji rocznicy urodzin Zofii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe 

błogosławieństwo 
   700   Do BoŜej Opatrzności z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla córki Marty 
 1800 1. Za †† ojca Mieczysława i brata Mieczysława oraz pomordowanych z rodziny Ciesielskich 
   2. Za †† rodziców Marię i Władysława, Edwardę i Jana, brata Marcina, siostrę Mieczysławę, 

dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
      NaboŜeństwo czerwcowe 
Wtorek – 10 czerwca 2014 – bł. Bogumiła, biskupa    Mt 5,13-16 
   630   Za †† męŜa Henryka, cztery siostry Hildegardę, Erykę, RóŜę, Lucynę, brata Pawła, rodziców z 

obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Za †† rodziców Jana i Genowefę Nowak, syna Alojza i Alfreda, dziad-

ków i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Genowefę i Filipa, rodzeństwo Pelagię, Jana i Zdzisława oraz za †† z obu stron 

i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. W intencji Ojczyzny 
   2. Za † Genowefę Salamon (od lokatorów z ulicy Katowickiej 5 i 5a) 
      NaboŜeństwo czerwcowe 
Środa – 11 czerwca 2014 – św. Barnaby, Apostoła     Mt 10,7-13 
   630   Za †† Piotra Sitko, rodziców z obu stron, Darka Węgierskiego, Eugeniusza Grzegorzek i za †† 

kapłanów 
   700   Z okazji urodzin Mateusza o wiarę, zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświęt-

szej 
 1800 1. W 18. rocznicę śmierci teściowej Ireny Górczyńskiej, teścia Henryka w 9. rocznicę śmierci o 

łaskę Ŝycia wiecznego 
   2. Za †† męŜa Gintra Olbrycha, zięcia Pawła, rodziców Bugla i Olbrych, dziadków z obu stron i 

całe †† pokrewieństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
      NaboŜeństwo czerwcowe 
Czwartek – 12 czerwca 2014 – Jezusa Chrystusa, NajwyŜszego i Wiecznego Kapłana      Mt 26,36-42 
   630   Za † ojca Antoniego Mączkę z okazji imienin i za † mamę Eugenię 
   700   W rocznicę śmierci za †† ojca Wojciecha, matkę Marię, braci Ferdynanda, Stanisława, Józefa, 

teścia Jana, córkę ElŜbietę, †† pokrewieństwo 
 1200   Ślub: Izabela Knura – Dariusz Mazur 
 1630   Szkolna: Za † męŜa i ojca Wernera Kudelę w 9. rocznicę śmierci oraz za †† dwóch braci, ro-

dziców i całe pokrewieństwo 
 1800 1. Za † ojca Józefa KręŜla w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Juliusza oraz za † brata ks. 

Władysława 
   2. Za †† rodziców Franciszka i Helenę, teścia Mieczysława, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę 

ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące 
      NaboŜeństwo czerwcowe 
Piątek – 13 czerwca 2014 – św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła Mt 5,27-32 
   630   Za †† rodziców Annę i Sylwestra, brata Ernesta, bratową Urszulę, całe pokrewieństwo oraz za 

†† rodziców Marię i Pawła, siostrę Krystynę, brata Franciszka i †† pokrewieństwo 
   900   Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Gerarda i Doroty z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia i dla całej rodziny 
 1800 1. Za †† rodziców Teodora i Antoninę Libowskich, brata Leona, Zygfryda, Gertrudę, Helmuta i 

dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † ojca Maksymiliana Kłoska i †† dziadków Kłosek i Balarin 
     NaboŜeństwo czerwcowe 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taize 
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Sobota – 14 czerwca 2014 – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika  Mt 5,33-37 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Migułę, Franciszka Widoka, †† rodziców Jadwigę i 

Pawła, dziadków i za dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   W pewnej intencji od matki Marii 
 1300   Ślub: Izabela Golec – Przemysław Nawrocki 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Łucji z okazji 85. rocznicy urodzin z 

podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej ro-
dziny 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †męŜa i ojca Tadeusza Rudakiewicza w 6. rocznicę śmierci, †† 
rodziców, teściów, brata Edwarda, zięcia Leszka, dziadków z obu stron oraz za dusze w czyść-
cu cierpiące 

Niedziela – 15 czerwca 2014 – Najświętszej Trójcy  Wj 34,4-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18 
   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 Janiny z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1030    W intencji Władysława z okazji 70. rocznicy urodzin oraz Ŝony Marii z okazji urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1200   Za †† Janinę Piskorską w 1. rocznicę śmierci oraz jej rodziców Jana i Katarzynę i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
 1545    RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe 
 1800    Msza Święta zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Antoniego Jabłonkę, 

†† rodziców z obu stron z obu stron i †† pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za † 
Halinę w 6. rocznicę śmierci, †† siostry Stefanię, Genowefę, Helenę, rodziców Władysławę i 
Eugeniusza, Edwarda i Natalię oraz brata Stanisława, za † mamę Janinę w 1. rocznicę śmierci, 
†† ojca Jana i siostrę Urszulę, za † Helenę Cebulę w 2. rocznicę śmierci, za † mamę Angelę 
Konietzny (w 30. dzień), za †† syna Rajmunda, męŜa Eryka, rodziców z obu stron, brata Al-
freda i dusze w czyśćcu cierpiące, za † mamę Lilianę Fliszkiewicz  w 1. rocznicę śmierci (od 
córki i wnuka), za †† matkę Gertrud ę w 20. rocznicę śmierci, ojca Teodora, brata Rudolfa, 
siostrę Magdę Rolnik , †† z rodziny, oraz za †† rodziców Janinę i Adama, braci Jana, Mieczy-
sława, †† z rodziny Piekarskich, Wereckich, Mielczarków i Ernestynę Marko , za † Marię 
Grychtol  (od sąsiadów z ul. Warszawskiej 34) 

W tym tygodniu modlimy się: w intencji nowowyświęconych kapłanów 
 

• W dniu wczorajszym 8 diakonów naszej diecezji przyjęło święcenia kapłańskie, wśród nich jest dwóch 
neoprezbiterów z naszego dekanatu: ks. Tomasz Gajda z par. Matki BoŜej oraz Michał Karczówka 
z par. WNMP. 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 
popołudniowe naboŜeństwo. Dziś takŜe zapraszamy Radę Parafialną na spotkanie na godz. 1600. 

• W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• W tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane 

wcześniejsze zapisy. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą 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. 
• W sobotę, 14 czerwca, od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. RównieŜ w przyszłą niedzielę po Mszach 

Świętych błogosławieństwo pojazdów. 
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• Pragniemy poinformować, Ŝe w tym roku trasa procesji na BoŜe Ciało będzie przebiegać ulicami: 

Warszawską – Łąkową – Słoneczną – Prusa - Skłodowskiej-świrki i Wigury – Polną. 
• Jak kaŜdego roku w Opolu w BoŜe Ciało odbędzie się koncert uwielbienia. Osoby zainteresowane 

wyjazdem prosimy o zapisy w kancelarii lub zakrystii. 
• Diecezjalne biuro pielgrzymkowe organizuje w lipcu (22-27) wycieczkę do Włoch i Hiszpanii. Szcze-

góły u księŜy. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Zgodnie z zapowiedzią dziś przed 

kościołem zbiórka na rzecz ofiar poszkodowanych w powodzi na Bałkanach oraz w naszym kraju. Za 
tydzień, w trzecia niedzielę miesiąca zbiórka na remont organów. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Władysław Kołodziej, lat 83, zam. na ul. Opawskiej 56 
� Wanda Mandycz, l. 86, zam. na ul. Kossaka 53 

 
Radio Doxa  

– to nowa nazwa diecezjalnej rozgło-
śni, która chce jeszcze bardziej realizować 
swój program o charakterze społeczno – mi-
syjnym. Doxa znaczy chwała, a my chcemy, 
by nasze fale radiowe niosły Dobrą Nowinę. 
Misja, informacja, rozrywka zawsze stanowi-
ły istotny element naszego programu. Stali 
Słuchacze doskonale o tym wiedzą, a kolej-
nych postaramy się przekonać nowymi propo-
zycjami. Zapraszam wszystkich do słuchania 
Doxy. 

Ks. dr Krzysztof Faber,  
dyrektor Radia Doxa 

 
W Roku Rodziny Radio Doxa poleca w swo-
im programie audycję  
 

"Z rodzin ą mi do twarzy".  
 
JuŜ w najbliŜszą środę tematem programu 
będzie wychowanie dzieci i to, jak waŜne jest, 
by rodzice wychowując dzieci mówili jednym 
głosem. "Z rodziną mi do twarzy" - audycja w 
Radiu Doxa w kaŜdą środę, po 20-stej. 
 
Racibórz 87,8 FM 

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. 


