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Zesłanie Ducha Świętego 
Z Dziejów Apostolskich (2, 1-11) 
 

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. Ukazały się im teŜ języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły, i na kaŜdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 
jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie po-
boŜni śydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdu-
mieli, bo kaŜdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. CzyŜ ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. JakŜeŜ więc kaŜdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i 
Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leŜą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, śydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła BoŜe.” 
 

aczęli mówić wszystkimi językami. Podobało 
się Bogu w ten sposób ukazać obecność Ducha 

Świętego, Ŝe kto Go otrzymał, mówił wszystkimi 
językami. Mamy wiedzieć, ukochani bracia, Ŝe jest 
to ten sam Duch Święty, który w naszych sercach 
rozlewa miłość BoŜą. Ta miłość miała zgromadzić 
Kościół BoŜy na całym okręgu ziemi. Niegdyś 
jeden człowiek, który otrzymał Ducha Świętego, 
mógł przemawiać wszystkimi językami. Obecnie 
cały Kościół, zgromadzony w jedno przez tego 
samego Ducha, przemawia wszystkimi językami. A 
zatem, jeŜeli ktoś powie jednemu z naszych: 
„Otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie 
przemawiasz wszystkimi językami?” - ten niech 
odpowie: „Owszem, przemawiam nimi, bo naleŜę 
do Ciała Chrystusa, czyli do Kościoła, który prze-
mawia wszystkimi językami. Bo cóŜ innego Bóg 
wtedy oznajmił przez obecność Ducha Świętego, 
jeŜeli nie to właśnie, Ŝe Jego Kościół będzie prze-
mawiał wszystkimi językami?” [...] Świętujcie więc 
ten dzień jako członki jednego Ciała Chrystusowe-

go. Nie na próŜno świętujecie, jeŜeli jesteście tym, 
co świętujecie, przynaleŜąc do tego Kościoła, który 
Pan napełnił Duchem Świętym i który wzrasta na 
całej ziemi. Pan uznaje go jako swój Kościół, a 
Kościół uznaje Pana. Pan, jak oblubieniec, nie 
opuszcza swojej oblubienicy i nikt Mu nie przypi-
suje innej. Do was mówi Apostoł, do was, którzy 
jesteście zebrani spośród wszystkich narodów, to 
jest do Kościoła Chrystusa, do Jego członków, do 
Jego Ciała, do Jego Oblubienicy: „Znoście siebie 
wzajemnie w miłości, usiłujcie zachować jedność 
Ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój”. Zobaczcie, Ŝe 
tam, gdzie nakazał, abyśmy się wzajemnie znosili, 
wprowadził miłość, a tam, gdzie nakazał dąŜenie 
do jedności, wskazał więź pokoju. Takim jest dom 
BoŜy, wzniesiony z Ŝywych kamieni; ojciec rodzi-
ny z radością w nim mieszka, a ruina spowodowana 
przez podziały nie powinna zasmucać jego oczu. 

 
Kazanie afrykańskiego autora z VI wieku 
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Poniedziałek – 25 maja 2015 – NMP Matki Kościoła    J 2,1-11 
   630   Do BoŜej Opatrzności z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla córki Marty 
   700   Za † brata Stanisława 
 1800 1. Za † Janinę Tantała w 21. rocznicę śmierci oraz w intencji Jana Tantała w 90. rocznicę uro-

dzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   2. Za †† Teresę i Jerzego Musioł, siostrę Elfrydę i jej męŜa Franciszka, za †† z obu stron oraz †† 

z rodziny Sławik, †† siostrę Krystynę i szwagra Jerzego 
      NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 26 maja 2015 – św. Filipa Nereusza, kapłana    Mk 10,28-31 
   630   Za † mamę Marię 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden und Bitte um weite-

ren Schutz und Segen aus Anlaß des 85. Geburtstages für Dorothea 
   900   Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek, Martę i Katarzynę DzieŜa 
 1800 1. W intencji Matek naszej parafii 
   2. Za † mamę Emilię Kurchan i dusze w czyśćcu cierpiące 
      NaboŜeństwo majowe 
Środa – 27 maja 2015         Mk 10,32-45 
   630   Za † Ŝonę i matkę ElŜbietę Trompeta, †† rodziców Annę i Józefa Trompeta, siostrę Łucję, 

brata Jerzego i jego Ŝonę i całe †† pokrewieństwo 
   700   Za † Emę Cieślik w 10. rocznicę śmierci, †† męŜa Konrada, syna Tadeusza oraz rodziców z 

obu stron 
 1800 1. Za † Franciszka Lukoschek w rocznicę śmierci 
   2. Za † męŜa Eugeniusza Janczyszyn w 29. rocznicę śmierci, †† syna Czesława, matkę Ewę i za 

zaginionego na wojnie ojca Wojciecha oraz teściów Marię i Antoniego 
      NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 28 maja 2015 – Jezusa Chrystusa, NajwyŜszego i Wiecznego Kapłana          Mk 14,22-25 
   630   Za †† rodziców Marię i Pawła (w rocznicę urodzin), siostrę Krystynę, brata Franciszka, całe †† 

pokrewieństwo 
   700   Za †† rodziców Marię i Anzelma Kalus, dziadków z obu stron, męŜa Franciszka Piegza i dusze 

w czyśćcu cierpiące 
 1630   NaboŜeństwo majowe dla dzieci 
 1800 1. Za †† rodziców Jerzego i Teresę Musioł i †† z rodziny 
   2. Za †† Ŝonę Urszulę, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące 
      NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 29 maja 2015 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy   Mk 11,11-25 
   630   Za †† Alfreda Solich, Ŝonę Otylię i rodziców z obu stron 
   900   Za † ojca Antoniego w rocznicę śmierci, †† mamę Annę, brata Tadeusza, bratową Reginę i †† 

z rodziny Jasion 
 1800 1. Za † ks. Alojzego Jurczyka z okazji urodzin 
   2. Za †† ojca Jana Reichel, matkę Annę, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Jana i Rozalię oraz 

ciocię Annę i całe †† pokrewieństwo    NaboŜeństwo majowe 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy  
Sobota – 30 maja 2015         Mk 11,27-33 
   630   Za †† Beatę i Henryka oraz †† z rodzin Urban, Stryjewskich, Zapart i Pałka 
   700   Z okazji urodzin Leszka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Wiesławy i Janusza z okazji 50. rocz-

nicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
   2. Za †† rodziców Stefanię i Mariana, dziadków Barbarę i Andrzeja, Marię i Maksymiliana, wuj-

ka Romana i za wszystkich †† z rodziny 
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Niedziela – 31 maja 2015 – Najświętszej Trójcy  Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20 
   700   Za † ElŜbietę Gruszka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 17 i 17a) 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji ElŜbiety i Henryka z okazji 20. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie  
 1030   W intencji rocznych dzieci: Wojciech Igor Kr ęcisz, Milena Aleksandra Szymańska, Nikola 

Lewkowicz 
 1200 1. Z okazji 4. rocznicy urodzin wnuka Kacperka i wnuczki Mai o BoŜe błogosławieństwo, zdro-

wie i opiekę Anioła StróŜa 
   2. Z okazji rocznicy święceń kapłańskich ks. Aleksandra Radeckiego, dziękczynna z prośbą o 

błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej i zdrowie 
 1400   W kościele Farnym Msza Święta na rozpoczęcie Marszu 
 1500   Marsz dla śycia i Rodziny (rozpoczęcie na Rynku po Mszy Świętej) 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Grzegorza Kubala (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 

9), za †† Urszulę Dąbek, męŜa Henryka i za dusze z pokrewieństwa, za † Aleksandra Cybul-
skiego, za † Kamila Gacek (od kuzynki Justyny), do Miłosierdzia BoŜego za † Konrada Szulc 
(od współlokatorów z ulicy Katowickiej 7), za † Aleksandra Mrówka  (w 30. dzień), za † Fran-
ciszka Ploszka w rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny w kraju i za granicą, za † Andrzeja Ja-
kubiec, za †† Karola i Bernarda KałuŜa 

W tym tygodniu modlimy się: w intencji neoprezbiterów naszej diecezji 
 

• W dniu wczorajszym w katedrze opolskiej 8 diakonów przyj ęło święcenia kapłańskie. 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1630 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1700 na 

naboŜeństwo i koncert chórów i orkiestry z okazji Dnia Matki . We wtorek Msza Święta w intencji 
Matek naszej Parafii. 

• W poniedziałek święto NMP Matki Ko ścioła. O 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek święto Jezusa Chrystusa, najwyŜszego i wiecznego Kapłana. NaboŜeństwo majowe 

dla dzieci w czwartek o 1630.  
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo w piątek o godz. 1900. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W przyszłą niedzielę w 140 miastach, w tym w Raciborzu przejdzie Marsz dla śycia i Rodziny. 

Zachęcamy do licznej obecności, gdyŜ jest wyrazem poparcia dla wartości związanych z szacunkiem 
dla Ŝycia i promocją normalnej wizji rodziny. Marsz rozpocznie się Mszą Świętą w kościele Farnym o 
godz. 1400. Sam Marsz wyruszy o 1500 spod kościoła Farnego. Do udziału w Marszu zachęca nas rów-
nieŜ ks. Biskup Ordynariusz w osobnym komunikacie. 

• Procesja w Uroczystość BoŜego Ciała w tym roku przejdzie ulicami: Warszawską, Matejki, Eichen-
dorffa, Waryńskiego, Opawską. Parafian, którzy budowali 1 i 2 ołtarz (na ul. Warszawskiej oraz na ul. 
Waryńskiego) prosimy o kontakt (osobisty lub telefoniczny). 

• Tradycyjnie juŜ w BoŜe Ciało w Opolu o 1930 odbędzie się Koncert Uwielbienia.  Zapisy na wyjazd 
w kancelarii, zakrystii lub poprzez formularz na stronie internetowej. 

• W sobotę, 6 czerwca w klasztorze Annuntiata spotkanie dla przedstawicieli Rad Parafialnych. Oso-
by zainteresowane prosimy o zgłoszenia. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękujemy 

szczególnie za ofiary złoŜone na cele remontowe. Zebrano kwotę 4400 zł. 
 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
• Kazimierz Kita , lat 50, zam. na ul. Skłodowskiej 19 
• Adelajda Cymbaluk, lat 80, zam. na ul. Słonecznej 33  
• Karol KałuŜa, lat 63, zam. na ul. Łąkowej 2  
• Agnes Gawęcka, lat 79, zam. na ul. Katowickiej 9   

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Komunikat Biskupa Opolskiego 
z okazji IV Marszu dla śycia i Rodziny w diecezji opolskiej 

 
Drodzy Diecezjanie! 
Za tydzień, w niedzielę 31 maja, ulicami wielu miast naszej diecezji (Opola, Kluczborka, Kędzierzyna-
Koźla, Nysy, Otmuchowa, Prudnika i Raciborza) przejdą Marsze dla śycia i Rodziny. To wydarzenie jest 
czasem dawania świadectwa przez wielu naszych diecezjan, którzy krocząc ulicami miasta wyraŜają swoje 
przywiązanie do wartości związanych z ochroną Ŝycia i fundamentalnymi zasadami, na których trzeba nam 
budować szczęśliwą rodzinę. Chcemy pochylić się nad rolą rodziny we współczesnym świecie, rodziny 
otwartej na Ŝycie, która je chroni i pielęgnuje, która dba o podstawowe osobowe wartości. W roku dyskusji 
synodalnej o rodzinie to szczególne zobowiązanie. 
Niech uczestnictwo w kolejnym marszu łączy nas w braterskiej miłości i dodaje siły do dawania chrześci-
jańskiego świadectwa ludziom, których spotykamy na drogach naszego Ŝycia. Zachęcam wszystkich wier-
nych do udziału w tym święcie rodziny oraz z serca błogosławię jego uczestnikom. 
 
     + Andrzej Czaja, Biskup Opolski 

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. 


