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Wniebowstąpienie Pańskie 
Ewangelia według św. Marka (16, 15-20) 
 
„Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w 
imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 
węŜe brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po 
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.” 
 

ak w czasie świąt wielkanocnych zmartwych-
wstanie Pańskie było dla nas powodem do rado-

ści, tak Jego wstąpienie do nieba jest dla nas nową 
przyczyną wesela. Bo przecieŜ czcimy pamiątkę 
owego dnia, w którym Chrystus wyniósł naszą 
słabą naturę ludzką na tron Ojca, ponad wszystkie 
wojska niebieskie, ponad chóry anielskie i wszyst-
kie moce niebios. Przez taki porządek dzieł BoŜych 
zostaliśmy utwierdzeni i zbudowani, aby jeszcze 
cudowniej ukazała się łaska BoŜa, która sprawiła, 
Ŝe nie osłabła nasza wiara, nie zachwiała się na-
dzieja i miłość nie ostygła, kiedy sprzed oczu na-
szych zabrano to, co słusznie budziło nasze uwiel-
bienie. Bo zaiste, wielka to siła ducha i dowód 
wielkiego światła w duszach wiernych, gdy się 
wierzy niezachwianie w to, czego się nie widzi 
oczyma ciała, i pragnienia kieruje się ku temu, 
czego ujrzeć nie moŜna. Czy podobne uczucia 
mogłyby powstać w naszych sercach i czy wiara 
mogłaby nam przynieść usprawiedliwienie, gdyby 
nasze zbawienie polegało tylko na ujrzeniu tego, co 
pozostaje w zasięgu naszego wzroku? A więc to, co 
było widzialne w naszym Zbawicielu, zostało teraz 
zawarte w sakramentach. Nasza wiara ma być do-
skonałą i mocniejszą, dlatego pouczenie zajęło 
miejsce widzenia, a jego autorytet mają przyjąć 
odtąd serca wiernych oświecone światłem z nie-
bios. Tej wiary, spotęgowanej wniebowstąpieniem 

Pana i umocnionej darem Ducha Świętego, nie 
zdołały przerazić kajdany, więzienia, wygnania, 
głód, ogień, wydanie na poŜarcie dzikim zwierzę-
tom, ani teŜ Ŝadne inne wymyślne katusze zadawa-
ne przez okrutnych prześladowców. Bronili jej po 
całym świecie, aŜ do rozlewu krwi, nie tylko męŜ-
czyźni lecz i kobiety, młodzieńcy i delikatne dzie-
wice. Ta wiara wypędzała złe duchy, wyzwalała z 
chorób, wskrzeszała umarłych. Święci Apostoło-
wie, choć byli utwierdzeni tyloma cudami i po-
uczeni tyloma mowami, to jednak przelękli się na 
widok strasznej męki Pana i po długich wahaniach 
przyjęli prawdę o zmartwychwstaniu. Odnieśli 
jednak korzyść z wniebowstąpienia Pana, poniewaŜ 
oni, przedtem tak bojaźliwi, zostali napełnieni 
wielką radością, bo wpatrywali się oczyma duszy w 
Bóstwo Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca. 
JuŜ nie zatrzymywali wzroku na ludzkim ciele 
Jezusa, ale duchem pojęli, Ŝe Ten, który do nich 
zstąpił, nie opuścił swego Ojca, a wstępując do 
Niego, nie opuścił swoich uczniów. Teraz więc, 
najmilsi, Syn Człowieczy dał się poznać doskonalej 
i w sposób bardziej święty jako Syn BoŜy, gdy 
powrócił do chwały majestatu Ojca. I takŜe wtedy, 
w niewysłowiony sposób stał się nam bardziej 
bliski jako Bóg, kiedy oddalił się od nas jako czło-
wiek. 
  św. Leon Wielki (zm. w 461 r.) 
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Poniedziałek – 18 maja 2015        J 16,29-33 
   630   Do Trójcy Świętej przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o wiarę i BoŜe błogosła-

wieństwo dla rodziny Ryszarda i Andrzeja 
   700   Za † Kamila Gacek (od chrzestnej) 
 1800 1. W intencji Bogdana z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodzinie 
   2. Za †† Genowefę Kulik w 9. rocznicę śmierci, jej męŜów Michała i Karola, syna Macieja, ro-

dziców Stefanię i Floriana, brata Jana, siostrę Alfredę, wszystkich †† z rodziny Gogulskich 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące    NaboŜeństwo Majowe 

Wtorek – 19 maja 2015         J 17,1-11 
   630   Za †† Juliannę i Wilhelma Siara oraz ich †† synów Karola, Franciszka i Antoniego Siara 
   800   W języku niemieckim: Für †† Bruder Johann, Schwester Elisabeth, †† Eltern, †† aus der 

Verwandschaft 
   900   W intencji ElŜbiety i Adama Ząbek z okazji 25. rocznicy małŜeństwa z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla całej rodziny 
 1800 1. Za † brata Janka w 1. rocznicę śmierci, bratową Dankę i †† rodziców 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Aleksandry z okazji 35. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie       NaboŜeństwo Majowe 
Środa – 20 maja 2015         J 17,11-19 
   630   Za † syna Norberta w 1. rocznicę śmierci, † męŜa Henryka w 12. rocznicę śmierci 
   700   Do BoŜego Miłosierdzia przez wstawiennictwo św. O. Pio w intencji dzieci i wnuków o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
 1800 1. Za †† córkę Jolantę, brata Ryszarda, męŜa Stanisława i Tadeusza, dziadków i teściów i dusze 

w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† ojca Władysława, teścia Pawła, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
               NaboŜeństwo Majowe 
Czwartek – 21 maja 2015 – św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika  J 17,20-26 
   630   Za † Kamila Gacek (od dziadków z Pisarzowic) 
   700   W intencji Józefa Kaproń z okazji 75. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla 

całej rodziny 
 1630   NaboŜeństwo Majowe dla dzieci 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Agnieszki w dniu urodzin 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Kazimierza Muszyńskiego w dniu urodzin 
               NaboŜeństwo Majowe 
Piątek – 22 maja 2015         J 21,15-19 
   630   W pewnej intencji 
   900   Za † męŜa Henryka Radeckiego, †† rodziców z obu stron i rodzeństwo o dar Ŝycia wiecznego 
 1800 1. Za † matkę Stanisławę Rzeźnicką, †† dziadków: Wiktorię i Władysława Pelc, Janinę i Jana 

Rzeźniczak 
   2. Za † Ryszarda Baron w 2. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z obu stron 
               NaboŜeństwo Majowe 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa 
Sobota – 23 maja 2015         J 21,20-25 
   630   Do Opatrzności BoŜej w intencji Pauliny z okazji 85. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   700   Za † Marię Lechowską 
 1730   NaboŜeństwo Majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † mamę Darię Kłosek w 2. rocznicę śmierci, †† dziadków i babcie z 

obu stron 
   2. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich 
 1930   Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
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Niedziela – 24 maja 2015 – Zesłanie Ducha Świętego   Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23 
   700   Za †† rodziców Stanisławę i Wiktora Korolewicz, ks. Franciszka Moszyńskiego i ich rodziców 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji Janka w 10. rocznicę urodzin o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha 

Świętego 
 1030   W intencji Parafian 
 1200   Do Miłosierdzia BoŜego za † Tadeusza Antonowicza w rocznicę śmierci, za † Janinę Antono-

wicz, za †† z ich rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1700   NaboŜeństwo Maryjne i koncert chórów męskich z par NSPJ, z Radlina oraz orkiestry ze 

Studziennej dedykowany Matkom 
 1800   Za † Dominika i Marię Gronowicz, †† z rodzin z obu stron  
W tym tygodniu modlimy się: o dary Ducha Świętego oraz w intencji kandydatów do święceń  
                                                        kapłańskich 
 
• Dzisiaj jeszcze o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim; o godz. 15450 na 

modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo majowe. 
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• NaboŜeństwo majowe dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W czwartek o 1730 modlitwa RóŜańcowa, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia 

Maryja.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.  
• W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie ośmiu nowych kapłanów dla naszej diecezji. 

Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 
• W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy równieŜ na liturgię Wigilii 

tej uroczystości w sobotę o 1930. Na tę liturgię składa się większa ilość czytań, modlitwa o dary Ducha 
Świętego, odnowienie sakramentu bierzmowania. Zapraszamy nie tylko członków grup i wspólnot 
modlitewnych, ale i wszystkich Parafian. 

• W przyszłą niedzielę o 1700 naboŜeństwo Maryjne z koncertem chórów męskich z naszej parafii 
oraz z Radlina, orkiestry ze Studziennej.  

• W czwartek, 21 maja odbędzie się zbiórka zuŜytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, AGD. 
Zbiórka jest organizowana przez fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Sprzęt ten moŜna 
przynieść do domu katechetycznego w czwartek rano, lub dzień wcześniej wieczorem. Gdyby ktoś po-
trzebował pomocy w dostarczeniu tego sprzętu, to prosimy o kontakt. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na organizację Światowych Dni MłodzieŜy w przyszłym roku; za 
tydzień na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na cele remontowe. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy ro-
dzicom dzieci komunijnych za dar złoŜony na rzecz naszej parafii (zostanie wykonany nowy balda-
chim), dziękujemy za ofiary dzieci na cele misyjne (zebrano kwotę 1200 zł), a takŜe na pomoc dla Ne-
palu (przekazano poprzez Caritas kwotę 6500 zł). 

• 22-24 maja w Nysie odbędą się rekolekcje organizowane przez Wspólnotę Trudnych Mał Ŝeństw 
SYCHAR. Temat: "Profilak-
tyka kryzysu małŜeństwa". 
Szczegółowe informacje na 
stronie: http://opole-
jacka.sychar.org 

• 30 maja odbędzie się Diece-
zjalna Pielgrzymka Entu-
zjastów Nordic Walking, 
tym razem z Kamienia Ślą-
skiego na Górę św. Anny. 
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• 6 czerwca zapraszamy na III Ogólnopolską Pielgrzymkę śywego RóŜańca na Jasną Górę pod ha-
słem "RóŜaniec ocaleniem rodziny". Zgłoszenia do 25 maja. 

• 6 czerwca w klasztorze Annuntiata spotkanie dla Rad Parafialnych.  
• 6 czerwca na Lednicy odbędzie się XIX Spotkanie Młodych. Zapisy poprzez formularz na stronie 

internetowej (www.nspjraciborz.pl). 
• 13-14 czerwca Pielgrzymka chórów kościelnych na G. św. Anny. 
 

W minionym tygodniu odszedł do Pana: 
� Maksymilian Korus, lat 71, zam. na ul. Łąkowej 2a 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
Fragment Odezwy Biskupa Opolskiego 
Drodzy Diecezjanie 
Obchodzona w dzisiejszą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam prawdę, Ŝe 
Chrystus, po spełnieniu ziemskiej misji, powraca do chwały, którą odwiecznie dzieli z Ojcem i z Duchem 
Świętym. Wstępując do nieba, nie porzucił nas jednak w ludzkiej niedoli. W mocy BoŜego Ducha nadal 
Ŝyje i działa pośród nas w nowy sposób. Jednym ze sposobów obecności Chrystusa, o którym mówi wiele 
dokumentów Kościoła, jest Jego obecność w osobie wyświęconego kapłana. W kaŜdym kapłanie Chrystus 
jest obecny w swoim Kościele jako Głowa swojego 
Ciała i Pasterz swojej trzody. Przyjmujący święce-
nia, dzięki konsekracji kapłańskiej, upodabniają się 
do NajwyŜszego Kapłana i posiadają władzę działa-
nia w imieniu, mocą i w osobie samego Chrystusa. 
Poprzez nałoŜenie rąk i modlitwę, zgodnie z obietni-
cą Chrystusa, o której usłyszeliśmy w dzisiejszym 
pierwszym czytaniu, Duch Święty zstępuje na nich i 
otrzymują Jego moc, by być świadkami Zmatwych-
wstałego Pana aŜ po krańce ziemi. Zostają posłani 
jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, aby szli i 
nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu i 
innych sakramentów. 
Dlatego z wielką radością pragnę Was poinformo-
wać, Ŝe w najbliŜszą sobotę nasz Kościół opolski 
ubogaci się o ośmiu nowych kapłanów. Są nimi: 
• Kamil Bania z Prudnikau, 
• Dawid Kontny  z Wysokiej, 
• Mateusz Kozielski ze Zdzieszowic, 
• Dominik Mamełka z archidiec. wrocławskiej,  
• Kamil Mieszkowski z par. św. Piotra i Pawła w 

Opolu, 
• Daniel Nowak z PłuŜnicy Wielkiej,  
• Dominik Paterak z par. w Nowym Lesie,  
• Mateusz Wieczorek z par. w Polskiej Nowej 

Wsi. 
 

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. 


