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III Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Łukasza (24, 35 – 48) 
 

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali 
Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! ZatrwoŜonym i 
wylękłym zdawało się, Ŝe widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się 
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, Ŝe Ja 
mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni 
byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i 
jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie MojŜesza, u Proroków i w 
Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszcze-
nie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.” 
 

Sprawowanie Eucharystii 
ylko ten moŜe brać udział w Eucharystii, kto 
wierzy, Ŝe prawdą jest, czego uczymy, kto 

takŜe został zanurzony w wodzie odradzającej i 
przynoszącej odpuszczenie grzechów, i Ŝyje tak, 
jak nauczał Chrystus. Albowiem nie przyjmujemy 
tego pokarmu jak zwykły chleb albo zwykły napój. 
Lecz jak za sprawą Słowa BoŜego nasz Zbawiciel 
Jezus Chrystus stał się człowiekiem i przybrał ciało 
i krew dla naszego zbawienia, tak pokarm, który 
stał się Eucharystią przez modlitwę zawierającą 
Jego własne słowa, dzięki przemianie odŜywia 
nasze ciało i krew naszą. Przekazano zaś nam w 
pouczeniu, Ŝe ów pokarm jest właśnie Ciałem i 
Krwią wcielonego Jezusa. Apostołowie w napisa-
nych przez siebie pamiętnikach, czyli Ewangeliach, 
podali nam, Ŝe takie przykazanie otrzymali od 
Jezusa, który wziął chleb, dzięki składał i rzekł: 
„To czyńcie na moją pamiątkę. To jest Ciało moje”. 
Podobnie teŜ wziął kielich, dzięki składał i rzekł: 
„To jest Krew moja”. I rozdawał tylko im samym. 
Odtąd więc czynimy to samo na Jego pamiątkę, a 

zamoŜniejsi spośród nas wspierają tych wszystkich, 
którzy cierpią niedostatek, i tak zawsze stanowimy 
jedno. I przy kaŜdej ofierze wielbimy Stwórcę 
wszechrzeczy przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i 
przez Ducha Świętego. A w dniu zwanym Dniem 
Słońca zbieramy się wszyscy razem w jednym 
miejscu, czy to z miast, czy teŜ ze wsi, i czyta się 
wtedy pamiętniki apostolskie albo Pisma prorockie 
tak długo, jak na to czas pozwala. Gdy zaś lektor 
skończy czytać, ten, który przewodniczy, upomina 
nas i zachęca do wprowadzenia w Ŝycie tych prze-
pięknych pouczeń. Następnie powstajemy z na-
szych miejsc i modlimy się; po czym, jak to juŜ 
powiedziano, gdy przestajemy się modlić, przyno-
szą chleb oraz wino i wodę, a ten, który przewodni-
czy, zanosi modlitwy dziękczynne, ile tylko moŜe, 
a lud odpowiada „Amen”. Wreszcie wszystkim 
obecnym rozdaje się i rozdziela to, co się stało 
Eucharystią, nieobecnym zaś rozsyła się ją przez 
diakonów. 
 
                      św. Justyn (zm. około 165 r.)
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Poniedziałek – 20 kwietnia 2015        J 6,22-29 
   630   Za †† Franciszka i Józefa, †† rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † siostrę Genowefę 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z prośbą o odnalezienie drogi do Pana Boga oraz dary Ducha Świętego 

dla synów Bartosza i Damiana oraz o zdrowie w całej rodzinie 
   2. Za †† rodziców Helenę i Władysława, Marię i Józefa, syna Marka i za †† z rodziny 
      (do modlitwy wiernych: w intencji córki Doroty w kolejną rocznicę urodzin) 
Wtorek – 21 kwietnia 2015        J 6,30-35 
   630   W dniu 40. urodzin zięcia Piotra o zdrowie, wiarę i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   800   W języku niemieckim: Für †† Eltern Julianne und Friederich, †† Geschwister Maria, Rezi, 

Walter und †† Gerhard, Anton Krzikalla 
   900   Do BoŜej Opatrzności w intencji Waldemara z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1800 1. Za †† rodziców Marię i Kazimierza Knapik, †† pokrewieństwo i † męŜa Stanisława 
   2. W intencji Jerzego Hadamiec z okazji 50. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
Środa – 22 kwietnia 2015        J 6,35-40 
   630   Za †† rodziców Waleskę i Józefa Noga oraz †† rodzeństwo 
   700   W dniu 91. rocznicy urodzin Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na kolejne lata Ŝycia 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zuzanny i Jana oraz Sabiny i Ireneusza z okazji rocznic ślubu z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
   2. Za † męŜa Maksymiliana Moskwa w 45. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron 
Czwartek – 23 kwietnia 2015 – św. Wojciecha, biskupa i męczennika, gł. patrona Polski        J 12,24-26 
   630   Za † Juliana Repetowskiego (od rodziny Błachutów) 
   700   Za † Matkę Marię w rocznicę śmierci i wszystkich †† z rodzin Dziekanów i Gołębiewiczów 
 1630   Szkolna: Za † ElŜbietę Gruszka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a) 
 1800 1. W intencji 41. rocznicy ślubu Teresy i Mariana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. Za †† rodziców Helenę i Franciszka Adamskich, brata Piotra, teścia Waltra Kamczyk i wszyst-

kich †† z rodziny 
Piątek – 24 kwietnia 2015        J 6,52-59 
   630   Do BoŜego Miłosierdzia przez wstawiennictwo św. siostry Faustyny za dzieci i wnuki o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
   900   Za † Ireneusza Szczepanik w 3. rocznicę śmierci, †† Stefanię i Ludwika Szczepanik, Mariannę 

i Stanisława Połeć i Leona Urban 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Erwina i Małgorzaty w 31. rocznicę ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie i dla córki Kasi 
   2. Za † męŜa i ojca Aleksandra w rocznicę urodzin 
 1900   MłodzieŜowa:  
Sobota – 25 kwietnia 2015 – św. Marka, Ewangelisty    Mk 16,15-20 
   630   Za † Lucję Świniarską o spokój duszy, za †† z rodziny Świniarski i Borkowski oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
   700   W intencji córki GraŜyny w dniu urodzin, w intencji córki Barbary oraz w intencji rodzeństwa, 

dzieci, wnuków i prawnuków o BoŜe błogosławieństwo 
 1400   Ślub: Aleksandra Smyrak – Robert Kocur 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin Jarosława z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Stefana Oleksego, †† brata Romana, bratową Katarzynę, 

szwagrów Eugeniusza, Mariana, Jerzego 
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IV Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2015    Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18 
   700   Za † syna Łukasza Kogut w 1. rocznicę śmierci 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Do BoŜej Opatrzności w 1. rocznicę ślubu Klaudii i Roberta z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1030 1. W intencji rocznych dzieci: Alicja Najwer,  Jakub Magott 
   2. Dziękczynna z okazji 80. rocznicy urodzin Zbigniewa o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla 

rodzin Demczuk i Nowak 
 1145   Procesja Wielkanocna 
 1200   Za † Stefanię Januszewską w 20. rocznicę śmierci 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † męŜa Zygfryda Skorupę, †† rodziców Martę i Józefa Peikert, teściów Rozalię i Ludwika 

Skorupa i †† pokrewieństwo 
W tym tygodniu modlimy się: o nowe powołania, takŜe z naszej parafii 
• Dzisiaj jeszcze o godz. 1330 Msza Święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, o 1430 Msza Święta 

w rycie Trydenckim, od 1600 modlitwa RóŜańcowa. Nieszpory niedzielne o 1730. 
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• W tym tygodniu równieŜ odbędą się spotkania w salkach dla dzieci przygotowujących się do spowie-

dzi i Komunii Świętej (wtorek, piątek 1530, 1630). 
• W tym tygodniu odbędą się spotkania w małych grupach dla kandydatów do bierzmowania z klas I i 

II . Listy są wywieszone w gablotce pod wieŜą. Spotkanie dla kas III podsumowujące cały rok przygo-
towań odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia o godz. 1900. NaleŜy ze sobą zabrać ksiąŜeczki. Przypomi-
namy, Ŝe sakrament bierzmowania udzielany będzie w naszej parafii w czwartek, 7 maja o godz. 1830. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek uroczystość św. Wojciecha głównego patrona Polski. Msza szkolna w czwartek o 1630. 

Spotkanie Marianek o 1715. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.  
• W sobotę 25 kwietnia o 1500 odbędzie się w naszej parafii spotkanie rodzin zainteresowanych for-

macją w ramach Domowego Kościoła Ruchu Światło-śycie. Rodziny zainteresowane zapraszamy na 
spotkanie. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1145 procesja wielkanocna. Tą niedzielą rozpoczynamy równieŜ tydzień 
modlitw o powołania. 

• Wyjazd w przyszłą niedzielę do Wrocławia będzie o godz. 900. O godz. 1230 w kościele uniwersytec-
kim będzie Msza Święta. Powrót planowany jest na ok. 2230. 

• Dziś przypada rocznica wybuchu powstania w Gettcie Warszawskim. Z tej okazji przed drzwiami 
kościoła uczniowie gimnazjum nr 5 dla uczczenia tego wydarzenia będą wpinali Ŝonkile. Zachęcamy 
do włączenia się do tej akcji. Informujemy szóstoklasistów i ich rodziców, Ŝe moŜna juŜ ubiegać się o 
przyjęcie do tego gimnazjum.  

• W dniu 28 kwietnia (wtorek) zapraszamy do RCK na ul. Chopina na godz. 1900 na koncert Macieja 
Wróblewskiego, w czasie którego zostaną wręczone medale im. ks. prałata Stefana Pieczki. 

• 30 kwietnia w Jemielnicy odbędzie się diecezjalne Wielkanocne czuwanie młodzieŜy u św. Józefa. 
W czasie tego spotkania ks. Biskup oficjalnie powoła parafialne zespoły Światowych Dni MłodzieŜy. 
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt. Następnego dnia (1 maja) równieŜ w Jemielnicy 
odbędzie się Diecezjalne Święto Rodziny połączone z Jarmarkiem Cysterskim. 

• Kolekta dzisiejsza z racji minionej niedzieli miłosierdzia przeznaczona jest na Caritas diecezjalny. 
Dziś takŜe dodatkowa zbiórka przed kościołem na remont drzwi kościoła. 

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

� Jerzy Stera, lat 64, zam. na ul. Opawskiej 68a 
� Andrzej Wieczorek, lat 68, zam. na ul. Katowickiej 17a 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
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Domowy Kościół  
 

"Przymierze małŜeńskie, przez które męŜczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę 
całego Ŝycia, skierowaną ze swej natury na dobro małŜonków oraz do zrodzenia i 
wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystu-
sa Pana do godności sakramentu." 
 

Ks. Franciszek Blachnicki, załoŜyciel Domo-
wego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-
śycie mówiąc o sakramencie małŜeństwa zwracał 
uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje oso-
bowe między dwojgiem, którzy zawierają przymie-
rze małŜeńskie. Jednak relacje między męŜczyzną i 
kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka 
tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporzą-
dek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną 
komunię męŜczyzny i kobiety, jaka była od począt-
ku darem Stwórcy. "W sakramencie małŜeństwa to 
Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się do-
konać tego, co znaki sakramentalne wyraŜają i co 
jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania 
jedności z dwojga róŜnych.". 

Domowy Kościół Ruchu Światło-śycie pomaga 
małŜonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy 
sakramentu małŜeństwa, uczy jak Ŝyć tym sakra-
mentem i celebrować go przez całe Ŝycie. Łączy on 
w sobie charyzmaty Ruchu Światło-śycie i między-
narodowego ruchu małŜeństw katolickich Equipes 
Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości 
małŜeńskiej, czyli dąŜenia ku Bogu w jedności ze 
współmałŜonkiem.  

Duchowość małŜeńska proponowana w ramach 
Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przy-
jęcie elementów formacyjnych nazywanych zobo-
wiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa 
osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regu-

larne spotka-
nie ze sło-
wem BoŜym, 
codzien-
na modlitwa 
małŜeń-
ska jako 
wspólne 
stawanie 
przed Panem, 

codzienna modlitwa rodzi-
ny, jako wspólnoty zanu-
rzonej w Bogu, comiesięcz-
ny dialog małŜeński i wynikająca z niego reguła 
Ŝycia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo 
w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu 
(grupa 4-7 małŜeństw), uczestnictwo przynajmniej 
raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są 
one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. 
Ich realizowanie odbywa się w małŜeństwie poprzez 
codzienny wspólny wysiłek małŜonków, podejmu-
jących i realizujących poszczególne zobowiązania 
oraz poprzez wzajemną pomoc małŜeństw w kręgu 
w dąŜeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako 
środowiska koniecznego do wzrostu wiary).  

MałŜeństwa naleŜące do Domowego Kościoła 
wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, 
posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wia-
ry, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świado-
mość, Ŝe wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedy-
nego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność 
oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwo-
ju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej 
postawy słuŜby na rzecz rodziny i poszczególnych 
jej członków, a takŜe przyjmowania daru słuŜby od 
innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką 
szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - 
jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o 
sobie samym, uczenia się miłości. (...) 

NaleŜy tutaj zaznaczyć, Ŝe im wcześniej (cho-
dzi o staŜ małŜeński i wiek dzieci) małŜonkowie 
wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym 
łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. 
Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej 
wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny 
wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną 
modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa BoŜego, 
swoiste kręgi biblijne w rodzinie (...). 
Anna i Jacek Nowakowie (źródło www.dk.oaza.pl) 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o Sercu 2.0 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 

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. 


