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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. Uradowali 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
odpuścicie 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.”

A

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Dydymus,
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus”.
Ten jeden uczeń nie był obecny. Skoro powrócił,
usłyszał, co się stało, ale nie chciał uwierzyć w to,
co usłyszał. A oto Pan przybył ponownie i uczniowi, który nie wierzył, pokazał bok swój, aby się go
dotknął i pokazawszy mu ręce i blizny ran swoich,
uleczył wiarę jego z niedowiarstwa. Co, najdroŜsi
bracia, o tym sądzicie? Czy mniemacie, iŜ stało się
to przypadkiem, Ŝe ów wybrany uczeń był wtedy
nieobecny, potem przybywszy usłyszał, usłyszawszy wątpił, wątpiąc dotykał, dotykając uwierzył?
Nie stało się to przypadkiem, lecz za zrządzeniem
BoŜym. NajwyŜsza Dobroć w przedziwny sposób
bowiem to sprawiła, Ŝe ów wątpiący uczeń przez
dotknięcie ran ciała swego Mistrza uzdrowił w nas
rany niewiary. Więcej bowiem niewiara Tomasza
do wiary pomogła, niŜ wiara innych uczniów. Gdy

bowiem ten przez dotknięcie wiarę odzyskał, nasz
duch, wyzbywszy się wszelkich wątpliwości,
umocnił się w wierze. Tak więc Pan po swoim
zmartwychwstaniu pozwolił, iŜ Jego uczeń wątpił,
jednakŜe w tym wątpieniu go nie pozostawił... I tak
uczeń, który wątpił i dotykał, stał się świadkiem
rzeczywistego zmartwychwstania. [...]
Bardzo pocieszające są dalsze słowa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Te bowiem
słowa szczególniej do nas się stosują, nie widzących Jezusa w ciele, a uznających Go w duchu. Do
nas się stosują, jeśli naszej wierze czyny towarzyszą. Ten bowiem prawdziwie wierzy, kto wykonuje
to, w co wierzy. O takich, którzy tylko twierdzą, Ŝe
wierzą, mówi Paweł: „Utrzymują, Ŝe znają Boga,
ale uczynkami swymi się Go zapierają” (Tt 1,16).
A Jakub mówi: „Wiara bez uczynków martwą jest”
(Jk 2,26).
Św. Grzegorz Wielki (zm. 604 r.)
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Poniedziałek – 13 kwietnia 2015
J 3,1-8
630
Za †† rodziców Teodora i Edeltraudę Kołodziej, siostrę Renatę i szwagra Andrzeja
700
Do BoŜej Opatrzności w 51. rocznicę ślubu Renaty i Alojzego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w całej rodzinie
1800 1. Za † męŜa Gustawa w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i wszystkich †† z rodziny
2. Za † mamę Annę w 21. rocznicę śmierci, †† ojca Franciszka i brata Romana, wszystkich †† z
pokrewieństwa
Wtorek – 14 kwietnia 2015
J 3,7-15
630
Za † Zbigniewa Cytryckiego
800
W języku niemieckim: Für lebende und verstorbene Missionare
900
W intencji córki Gabrieli z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla niej i całej jej rodziny
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Bronisława Makowskiego, †† rodziców i braci z obu stron i
†† z rodziny
2. Za † męŜa Jana Ujec, †† ojców z obu stron i szwagra Tadeusza
Środa – 15 kwietnia 2015
J 3,16-21
630
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji brata
Norberta i powrót do zdrowia, z prośbą o łaskę wiary dla całej rodziny
700
Za † męŜa Jerzego Chróst w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dziadków, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. W intencji syna Jerzego Kribus z okazji 55. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † męŜa Eugeniusza w 7. rocznicę śmierci, †† synową
Agatę, rodziców z obu stron i dziadków, za † Helmuta Laska w 12. rocznicę śmierci, za †
Grzegorza Kubala w rocznicę urodzin (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za † matkę Wandę
Tyburca w dniu jej urodzin, za †† Agnieszkę i Franciszka Lamczyk, córkę Irenę, Władysławę
i Józefa Tobiasz, syna Stefana, Józefa Kocur i trzech synów, za † Henryka Zaborek (od
współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Andrzeja Szot (od sąsiadów z ulicy Łąkowej
2c), za † Halinę Tatarczyk (w 30. dzień), za † Erwina Oleś (od lokatorów z ulicy Pomnikowej
10), za †† rodziców Helenę i Franciszka Stal i †† z rodziny z obu stron, za † Marię Woch (w
30. dzień), za † Andrzeja Suchańskiego (w 30. dzień), za † Tadeusza Kaniuch (w 30. dzień, od
sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za † Wandę Rudnicką (w 30. dzień), za † Aleksandra Cybulskiego (od sąsiadów z ulicy Waryńskiego 7 a,b,c,d), za †† rodziców Jana i Marię Bigus, ††
rodziców DoleŜych oraz krewnych z rodziny Komorowskich, za †† Emilię Kruszka, jej mamę Weronikę i Zygmunta Gucik, za † Marię Bętkowską w 14. rocznicę śmierci, †† z rodziny
Bętkowski i Serafin, za † męŜa Jana Sobczyka i †† rodziców z obu stron, za †† męŜa Jerzego
Gonsior, siostrę, trzech braci, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Kamila
Gacek (od rodziny Skupień)
Czwartek – 16 kwietnia 2015
J 3,31-36
630
W rocznicę ślubu Krystyny i Stanisława Gorzko o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Eryka i Anny z okazji rocznic urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski i szczęśliwie przebytą operację, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
na dalsze lata Ŝycia
1630
Szkolna: W intencji Magdaleny z okazji 13. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Za †† rodziców Bertę i Jana, dwie córki Annę i Danutę, wnuka Romana oraz za †† w rodzinie
2. Za dusze zmarłych: Ŝonę Halinę Górską, rodziców z obu stron: Genowefę, Jana, Paulinę, Bronisława, za brata Eugeniusza, Bogusławę, zmarłych z rodziny: Karolinę, Karola, Genowefę,
Stanisławę, Jana, Franciszka, Zdzisława, Adolfa, Jarosławę, Tadeusza oraz za dusze wszystkich zmarłych

parafii pw. NSPJ w Raciborzu
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Piątek – 17 kwietnia 2015
J 6,1-15
630
Za †† rodziców Agnieszkę i Mikołaja, brata Gerharda, jego Ŝonę Gertrudę, chrzestną ElŜbietę,
dziadków oraz †† z rodziny
900
Za †† siostrę Janinę i szwagra Mikołaja Marcinowskich, rodziców Stefanię i Stanisława Paszkowskich, kuzynów Edwina i Tadeusza oraz †† z rodziny
1800 1. Za †† rodziców Anielę, Augustyna i Wojciecha oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do Miłosierdzia BoŜego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji
dzieci i wnuków o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1900
Msza Święta młodzieŜowa
Sobota – 18 kwietnia 2015
J 6,16-21
630
Za † RóŜę Cwik, †† rodziców i dziadków
700
Za † Klausa Klamt
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † wujka Horsta Cieślik w 1. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Ernestynę i Pawła Piechula, ojca Ryszarda Gorlacha oraz za †† z rodziny Piechula, Gorlach, Chmiela i Chromik
III Niedziela Wielkanocna – 19 kwietnia 2015
Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5; Łk 24,35-48
700
O błogosławieństwo BoŜe dla Ŝyjących z rodzin Kozimenko, Ozimek, Ilewicz, Korpaczewskich
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Jadwigi z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1015
Procesja Wielkanocna
1030
Z okazji 80. rocznicy urodzin Władysławy Macheta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200
Dziękczynna z okazji 60. rocznicy ślubu w intencji Genowefy i Tadeusza Drygalskich, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia
1330
W intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, Prezydenta RP i całej delegacji o dar Ŝycia wiecznego
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim
1430
1600
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z pokorną prośbą o dalszą
1800
opiekę nad rodziną
W tym tygodniu modlimy się: o pokój na świecie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzisiaj, w niedzielę BoŜego Miłosierdzia, zapraszamy na godz. 1500 na Koronkę. Za udział w tym naboŜeństwie moŜna zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Po Koronce modlitwa RóŜańcowa.
W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. Spotkanie Kręgu
Biblijnego odbędzie się za 2 tygodnie. Omawiana będzie księga Mądrości Syracha.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
Spotkanie Marianek w czwartek o 1715.
W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 modlitwa RóŜańcowa.
RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
W przyszłą niedzielę o 1015 Procesja Wielkanocna; o 1330 Msza Święta w intencji ofiar katastrofy
Smoleńskiej, natomiast o 1430 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim. RóŜaniec
Fatimski o 1600.
1 maja odbędzie się w Jemielnicy diecezjalne Święto Rodziny i przyjęcie nowych członków do Bractwa św. Józefa. MęŜczyzn zainteresowanych do przystąpienia do Bractwa prosimy o kontakt.
W niedzielę 26 kwietnia planujemy wyjazd do Wrocławia. W planie Msza Święta w kościele pw.
Imienia Jezus, gdzie proboszczem jest nasz parafianin ks. Arkadiusz KrziŜok, zwiedzanie Panoramy
Racławickiej oraz Muzeum Narodowego i wystawy „Stwórcze ręce – sztuka metalu doby modernizmu”, na której są między innymi przedmioty z naszego kościoła (autorstwa m.in. Ericha Adolfa) a
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takŜe opera Traviata Giuseppe Verdiego. Opłata uzaleŜniona jest od cen biletów do opery. Przejazd
40 zł, muzeum 25 (ulgowy dla emerytów 18), opera 70 lub 40 zł (miejsca nieco lepsze i nieco gorsze).
Ze względu na konieczność rezerwacji biletów prosimy o zapisy do połowy tego tygodnia.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na Caritas diecezjalny.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Wasyl Białuski, lat 78, zam. Jankowice
 Czesława Betker, lat 63, zam. na ul. Opawskiej 85
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu
To pierwsza wystawa prezentująca mało znaną i w niewielkim
stopniu zbadaną twórczość artystów-rzemieślników działających
na Śląsku w 1. połowie XX w.
Pokazanych zostało prawie 200
dzieł sztuki – secesyjnych,
w stylu art déco i modernistycznych.
Chcemy przypomnieć wspaniałe dzieła tamtego okresu
i odkryć współczesnym postaci
ich twórców – wybitnych,
ale zapomnianych wrocławskich
artystów, m.in. złotnika Ericha
Adolfa i autora wielu dzieł kowalstwa artystycznego Jaroslava
Vonkę – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego
we Wrocławiu. Ich prace moŜna oglądać w wielu
miejscach na Śląsku, we Wrocławiu
m.in. w Ratuszu, Elektrowni Wodnej, Politechnice
Wrocławskiej, w kościołach. Mało kto jednak zna
nazwiska autorów tych dzieł.
Na wystawie pokazane zostały równieŜ prace
Alberta Greinera, Johanna Schlossarka, Tillmanna Schmitza, Gebharda Utingera. Eksponaty
pochodzą z kolekcji prywatnych, kościelnych

Kurator – Jacek Witecki
klasztornych, a dopełnią ją zabytki z zasobów muzealnych.
Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog zawierający opisy
wszystkich prezentowanych
zabytków oraz trzy eseje: dr. hab.
Piotra Oszczanowskiego na temat
środowiska artystówrzemieślników
w przedwojennym Wrocławiu,
Katarzyny BoŜek „Erich Adolf,
wrocławski mistrz złotniczy”
i Jacka Witeckiego „Jaroslav
Vonka i jego kuźnia wyobraźni”.
Erich Adolf pracował wyłącznie dla Kościoła katolickiego, sam przedstawiał się jako
„złotnik kościelny”. Był autorem duŜych projektów, obejmujących wystrój wnętrza i wyposaŜenie,
jego bogata twórczość zawiera wątki modernistyczne. Na wystawie pokazanych zostanie kilkadziesiąt jego dzieł, m.in. wyjątkowa figura
św. Michała Archanioła z kaplicy św. Rodziny
klasztoru Sióstr Boromeuszek w Kamieńcu Ząbkowickim.
Zobacz w internecie na stworczerece.pl oraz na
„własne oczy” w czasie wyjazdu do Wrocławia w
niedzielę, 26 kwietnia.

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. DyŜur informacyjny
w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;
Caritas – wtorki 1700 – 1800;
Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.

