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Uroczystość Najświętszej Trójcy
Ewangelia według św. Mateusza (28, 16 – 20)
„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi
jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ do skończenia świata.”

K

tokolwiek pragnie być zbawiony, przede
wszystkim winien się trzymać katolickiej
wiary. JeŜeli jej w całości i bez skazy nie
zachowa, z pewnością na wieki zginie. OtóŜ wiara
katolicka wymaga, byśmy czcili jednego Boga w
Trójcy, a Trójcę w jedności. Ani osób pomiędzy
sobą nie mieszając, ani teŜ nie rozdzielając istoty.
Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; Lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego
jedno jest bóstwo, równa chwała i współwieczny
majestat. Jaki Ojciec, taki jest i Syn, taki teŜ Duch
Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn,
niestworzony Duch Święty. Niezmierny Ojciec,
niezmierny Syn, niezmierny Duch Święty. Wieczny
Ojciec, wieczny Syn, wieczny jest Duch Święty. A
przecieŜ nie ma trzech wiecznych, ale jeden wieczny. Jak równieŜ nie ma trzech niestworzonych, ani
trzech niezmiernych, lecz jeden niestworzony i
jeden niezmierny. Podobnie wszechmocny Ojciec,
wszechmocny Syn, wszechmocny Duch Święty. A

przecieŜ nie ma trzech wszechmocnych, lecz jeden
wszechmocny. Tak teŜ Bogiem jest Ojciec, Bogiem
jest Syn, Bogiem i Duch Święty. A przecieŜ nie ma
trzech Bogów, lecz jeden jest Bóg. Tak teŜ Panem
jest Ojciec, Panem jest Syn, Panem i Duch Święty.
A przecieŜ nie ma trzech Panów, lecz jeden jest
Pan, Jak bowiem kaŜdą osobę oddzielnie prawda
katolicka Bogiem i Panem nazywać nam kaŜe. Tak
znowu trzech Bogów, albo Panów religia katolicka
wyznawać zabrania. Ojciec przez nikogo nie jest
uczyniony, ani stworzony, ani teŜ zrodzony. Syn
jest przez samego Ojca nie uczyniony, ani stworzony, ale zrodzony. Duch Święty jest od Ojca i Syna
nie uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz
pochodzący. Więc jeden Ojciec, nie trzech Ojców;
jeden Syn, nie trzech Synów; jeden jest Duch Święty, nie trzech Duchów Świętych. I nic w owej Trójcy nie jest wcześniejsze, albo późniejsze, nic większe lub mniejsze, ale wszystkie trzy osoby są sobie
współwieczne i całkiem równe. Tak, iŜ ostatecznie,
jak juŜ powiedziano,
czcić powinniśmy i
jedność w Trójcy, i
Trójcę w jedności.
Kto zatem pragnie
być zbawiony, takie o
Trójcy świętej niech
ma przekonanie [...].
Wyznanie wiary
przypisywane
św. Atanazemu
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Poniedziałek – 1 czerwca 2015 – św. Justyna, męczennika
Mk 12,1-12
630
Z podziękowaniem za przeŜyte lata w intencji Marii o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo, a takŜe
dla rodzeństwa Emilii i Janusza, dzieci ElŜbiety i Tomasza, wnuków oraz dla całej rodziny
Za † Mariana Smolnik, †† dziadków i †† z pokrewieństwa
700
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. W intencji rodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo
oraz opiekę Anioła StróŜa i zdrowie dla dzieci i wnuczek
NaboŜeństwo czerwcowe
Wtorek – 2 czerwca 2015
Mk 12,13-17
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny i Jana z okazji kolejnej rocznicy ślubu, z prośbą o
zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für † Pfarrer Alois Jurczyk, für † Pfarrer Johannes Post, sowie für alle †† Priester der Stadt und Land Ratibor
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Annę, ojca Zygmunta, rodziców i pokrewieństwo z obu
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † ciocię Janinę Kumpiak w 26. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefa i Halinę, siostry Marię
i Antoninę, brata Józefa
2. Za †† rodziców Gertrudę i Karola Koza, †† Wilhelma i Paulinę Gacka, Franciszka Waniek
NaboŜeństwo czerwcowe oraz modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
Środa – 3 czerwca 2015 – św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
Mk 12,18-27
630
Za † męŜa i ojca Rudolfa Drobny, †† rodziców z obu stron
700
Za † męŜa, ojca i dziadka Władysława Ligęza w 3. rocznicę śmierci
1200
Ślub: Anna DruŜbicka – Dawid Brachman
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Berezowskiego i † syna Leszka Berezowskiego
2. Za †† rodziców Jana, Rozalię Grabuńczyk, Pawła, Mariannę Kawalec, dziadków z obu stron,
synową Iwonę Kawalec
NaboŜeństwo czerwcowe
I Czwartek miesiąca – 4 czerwca 2015 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
700
Za †† rodziców Jadwigę i Ottona, brata Gerharda, †† z rodziny Schattke i Brachaczek, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
900 1. W intencji Parafian oraz o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne i o zachowanie powołań
(od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”), a takŜe w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
2. Z okazji 65. rocznicy urodzin Jerzego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie i BoŜą opiekę
Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy
ok. 1130
(bezpośrednio po zakończeniu procesji) Za † Henryka Zaborek (od współlokatorów z ulicy
Katowickiej 17 i 17a)
1700
Godzina Święta i naboŜeństwo czerwcowe
1800
Do Miłosierdzia BoŜego za † Stanisława Kudzia w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron,
Władysława i Czesława Rudnicki, pokrewieństwo z całej rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1930
W Opolu Koncert Uwielbienia
I Piątek miesiąca – 5 czerwca 2015 – św. Bonifacego, biskupa i męcz.
Mk 12,35-37
630
Za †† rodziców Magdalenę i Alojzego Rychel, dziadków Rychel i Richter, brata Romana,
ciocię Bronisławę i Annę oraz ks. Romana Rychel
900
Do Miłosierdzia BoŜego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
1400
Ślub: Michał Gołębiowski – Katarzyna Palarczyk
1700
NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją Eucharystyczną
1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. Za †† Antoniego Ściborskiego w 9. rocznicę śmierci, ojca Kazimierza, matkę Olgę, brata Mariana oraz bratową Marię Ściborską

parafii pw. NSPJ w Raciborzu

3

I Sobota miesiąca – 6 czerwca 2015
Mk 12,38-44
630
Za † Juliana Repetowskiego (od Janiny i Barbary Robak)
700
Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
1300
Ślub: Ewa Błaszczuk – Mirosław Gołdziński
1600
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730
NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
1800
W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. rocznicy urodzin Wiesławy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę BoŜą oraz za † męŜa Jerzego
2. Za † Mirosława Miłek w 5. rocznicę śmierci
X Niedziela zwykła – 7 czerwca 2015
Rdz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35
700
Za †† rodziców Józefa i Anielę Durlak, brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Mieczysława i Danuty z okazji 40. rocznicy zawarcia związku małŜeńskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie w całej rodzinie
1030
Za †† rodziców Janinę, Zygmunta, Stanisława, brata Jana, dziadków z obu stron, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Jakub Dawid Zaczek, Adam
Maksymilian Zaiczek, Iga Barbara Korzemska, Zuzanna Panufnik, Karol Górski, Stanisław
Ignacy Plata-Salomon, Julia Anna Cieśla, Agata Teresa Cieśla, Alicja Marianna Pawlas oraz
za roczne dzieci: Chantal Osypiuk, Olivia WyŜgoł, ,
2. W intencji Krystyny i Mariana z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsza BoŜą
opiekę z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
(od siostry z rodziną)
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną
1730
1800
Za † męŜa Henryka Błaszczyka oraz za †† z rodziny
W tym tygodniu modlimy się: o pogłębienie duchowości Eucharystycznej w naszej parafii
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół rozwaŜa największe tajemnice wiary. Stąd dziś
niedziela Trójcy Świętej, natomiast w czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Zapraszamy na 1700 na RóŜaniec za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na ostatnie naboŜeństwo
majowe.
Dziś równieŜ Marsz dla śycia i Rodziny. Zapraszamy gorąco wszystkich do udziału i wyraŜenia tym
samym naszego przywiązania do podstawowych wartości i chrześcijańskiego modelu rodziny. O godz.
1400 w kościele Farnym Msza Święta. Marsz wyruszy o 1500 z Rynku.
W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1900 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
We wtorek, 2 czerwca naboŜeństwo czerwcowe z modlitwą Rycerstwa Niepokalanej.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli BoŜe Ciało. Uroczystość ta jest
okazją do wyznania naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Po Mszy Świętej o
godz. 900 wyruszymy w procesji do czterech ołtarzy (ul. Warszawską, Matejki, Eichendorffa, Waryńskiego i Opawską). Następna Msza Święta rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu procesji. Do
udziału w procesji zapraszamy równieŜ dzieci w strojach komunijnych oraz młodsze dzieci do sypania
kwiatów. Za poboŜne uczestnictwo w procesji moŜna uzyskać odpust zupełny. Poszukujemy teŜ kogoś, kto mógłby pomóc w zdobyciu brzózek na BoŜe Ciało.
W czwartek o 1700 Godzina Święta i naboŜeństwo czerwcowe. W BoŜe Ciało nie będzie czynna wieczorna kancelaria.
W uroczystość BoŜego Ciała w Opolu o 1930 odbędzie się Koncert Uwielbienia. Jeszcze dziś i jutro
moŜna się zapisywać na wyjazd.
Przez czas dawnej oktawy BoŜego Ciała zapraszamy na naboŜeństwa połączone z procesją.
W pierwszy piątek miesiąca o 1700 naboŜeństwo do NSPJ z procesją Eucharystyczną. W tym czasie
okazja do spowiedzi.
W pierwszą sobotę o 700 Msza Święta w intencji Członków śywego RóŜańca, od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 1730 naboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną. W tym
czasie okazja do spowiedzi.
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W tym tygodniu odwiedziny chorych. Ks. Paweł odwiedzi chorych w piątek, 5 czerwca (!!!), pozostali księŜa w sobotę od godz. 730. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
Serdecznie zapraszamy chłopców ze Szkoły Podstawowej (juŜ od drugiej klasy) i Szkoły Gimnazjalnej oraz starszych, do wstąpienia w szeregi ministrantów i lektorów naszej parafii. Prosimy
rodziców, aby zachęcili chłopców do słuŜby przy ołtarzu. Zapraszamy do zapisywania się u ks. Pawła.
Pierwsze spotkanie organizacyjno-informacyjne będzie miało miejsce w piątek po BoŜym Ciele tj. 5
czerwca o godzinie 1100 w domu katechetycznym.
Wyjazd osób zapisanych na Lednicę w sobotę o 300. RównieŜ 6 czerwca od 1000 w klasztorze Annuntiata skupienie dla przedstawicieli Rad Parafialnych.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
We wtorek, 2 czerwca na zamku w Raciborzu o 1800 odbędzie się spotkanie autorskie i prezentacja
ksiąŜki „Zapiski Księdza Szywalskiego”. W ksiąŜce autobiografia i artykuły, które ukazały się w
Nowinach Raciborskich.
Parafia Wniebowzięcia N.M.P w Raciborzu organizuje wyjazd na jednodniowe rekolekcje na Stadionie Narodowym w Warszawie dnia 18 lipca 2015 r. Poprowadzi je ks. John Bashobora. Cena
przejazdu, biletu wstępu, ubezpieczenia i dodatkowych opłat wynosi 110 zł dla osób dorosłych i 80 zł
dla osób poniŜej 18 roku Ŝycia. Zapisy pod nr tel. 888537504 lub zygmuntnagel@gmail.com
Fundacja Polesie Wschód oraz G5 organizuje pobyt dzieci i młodzieŜy z Białorusi i poszukuje rodzin,
które przyjęłyby młodzieŜ w sobotę i niedzielę (20 i 21 czerwca) do swoich rodzin. Przyjazd młodych
z Białorusi moŜe być dobrym „sprawdzianem” przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami MłodzieŜy. Kontakt 507 865 858 lub 795 138 642.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Zofia Michalczuk, lat 88, zam. na ul. Łąkowej 2c
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Podziękowanie Biskupa Opolskiego za pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu
Drodzy Diecezjanie!
25 kwietnia br. straszliwe trzęsienie ziemi nawiedziło Nepal. Jedna minuta wystarczyła, aby blisko 9 tysięcy osób straciło Ŝycie, dwa razy tyle zostało rannych, a setki tysięcy pozbawionych dachu nad głową. Na
wszystkie strony świata rozległo się wołanie o pomoc. Dotarło ono takŜe do naszej diecezji.
Przyłączając się do apelu Ojca Świętego Franciszka, a takŜe Przewodniczącego Episkopatu Polski, poprosiłem Was – Drodzy Diecezjanie – o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. 10 maja br.
przed kościołami całej diecezji na ten cel zebraliśmy 600 tysięcy złotych. Serdecznie Wam dziękujemy za
tak hojną odpowiedź.
Ofiary, złoŜone po niedzielnych Mszach świętych, są świadectwem waszej wiary i miłości, której nie da
się zamknąć w granicach wspólnoty diecezjalnej, narodowej, a nawet religijnej, gdyŜ obejmuje wszystkich
potrzebujących bliźnich.
20 maja br. nasza Caritas diecezjalna wysłała pieniądze na konto Caritas Polskiej, która to, współpracując
bezpośrednio z Caritas Nepalu, organizuje najpotrzebniejszą pomoc. Zapewniam Was o mojej modlitwie i
z serca udzielam błogosławieństwa.
Wasz Biskup Andrzej Czaja
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.

