gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 15/2016 (635) 10 kwietnia 2016 r.

III Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana (21,1-19)
„Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się
w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos,
Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z
Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby.
Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi,
ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na
brzegu. JednakŜe uczniowie nie wiedzieli, Ŝe to był Jezus. A Jezus
rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, Ŝe to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w
morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli Ŝarzące się na ziemi węgle, a na nich ułoŜoną rybę
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i
wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej
ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! śaden z uczniów nie odwaŜył
się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, Ŝe to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im
- podobnie i rybę. To juŜ trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy
spoŜyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniŜeli
ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu,
po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty
wiesz, Ŝe Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, Ŝe mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do
Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale
gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!”

P

an pyta, czy Piotr Go miłuje. I to nie raz, ale po
raz drugi i po raz trzeci. Trzykrotnie więc słyszy nie co innego, jak to, Ŝe Piotr Go miłuje i za
kaŜdym razem kaŜe mu paść Jego owce. Za trzykrotne zaparcie Piotr wypłaca potrójnym wyznaniem, aby język słuŜył nie mniej miłości niŜ bojaźni... Niechaj obowiązkiem miłości będzie paść
trzodę Pańską, skoro objawem bojaźni było wyparcie się Pasterza. Ci, którzy w tym duchu pasą owce
Chrystusa, Ŝe chcą, by one do nich, a nie do Chry-

stusa naleŜały, wykazują, iŜ kochają siebie, a nie
Chrystusa, bo dąŜą czy o do poŜądania chwały, do
rządzenia, czy teŜ do zysku, a nie chcą z miłości
okazywać posłuszeństwa, wspomagać drugich i
Bogu się podobać. Tych więc przestrzega z naciskiem głos Chrystusa. Na nich uskarŜa się Apostoł,
Ŝe szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa (Flp 2,21).
św. Augustyn († 430)
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Poniedziałek – 11 kwietnia 2016
J 6,22-29
630
Z okazji urodzin Leonardy o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
900
Za †† teściów Marię i Jana, córkę Danutę i dziadków z obu stron
1800 1. Za †† rodziców Annę i Mieczysława Strojny oraz dziadków z obu stron
2. Za †† rodziców Helenę i Jana Wojcikowskich oraz za †† z rodziny
Wtorek – 12 kwietnia 2016
J 6,30-35
630
Za †† rodziców Janinę i Stefana Nikiporowicz oraz za †† z rodziny OstroŜny
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Vorsehung als Dank für das Lebensgeschenk und erhaltene
Gnaden sowie Bitte um weiteren Schutz und Segen für Christine zum 65. Geburtstag
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Jerzego Stera w 1. rocznicę śmierci
2. Za † ojca Jana Duchnik w 3. rocznicę śmierci, † brata Władysława
3. Dziękczynna z okazji 90. rocznicy urodzin matki Marii Drabczyk o BoŜe błogosławieństwo,
łaski i zdrowie
Środa – 13 kwietnia 2016
J 6,35-40
630
Za † męŜa Gustawa w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, † siostrę Ludwikę i
wszystkich †† z rodziny
900
Do Miłosierdzia BoŜego za †† Annę i Franciszka oraz za † brata Romana
1800 1. Za †† Ŝonę Halinę Górską, rodziców z obu stron, Genowefę, Jana, Paulinę, Bronisława, brata
Eugeniusza, Bogusława oraz za †† z rodziny: Karolinę, Karola, Genowefę, Stanisławę, Jana,
Franciszka, Zdzisława, Adolfa, Krzysztofa, Jarosławę, Tadeusza, Jana, Teresę i za dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców ElŜbietę i Pawła Szmańta oraz całe †† pokrewieństwo Szmańta i Weczerek
Czwartek – 14 kwietnia 2016
J 6,44-51
630
Za †† rodziców Rozwitę i Józefa Grabowskich oraz brata Bernarda
Szkolna: Za † Maksymiliana Nowak
1630
1800 1. W intencji Magdaleny z okazji 14. rocznicy urodzin z podziękowaniem i z prośbą o dary Ducha Świętego, BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Bertę i Jana, siostry Annę i Danutę oraz syna Romana
w jego rocznicę urodzin i za †† z rodziny
Piątek – 15 kwietnia 2016
J 6,52-59
630
Za † Zofię Rejman (od parafialnego oddziału Caritas z par. św. Katarzyny w Kamionce Małej)
900
Msza wotywna o Miłosierdziu BoŜym Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii Ciołek z okazji
90. rocznicy urodzin o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz za † męŜa i †† z rodziny
1730
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800
Msza wotywna o Miłosierdziu BoŜym 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 50. rocznicy urodzin
Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Zbiorowa za zmarłych: do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Eugeniusza w 8. rocznicę śmierci,
†† rodziców z obu stron, dziadków, synową Agatę, siostry, braci, bratowe, do Miłosierdzia
BoŜego za † mamę Pelagię Flak o spokój duszy i wieczny odpoczynek oraz wszystkich †† z
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Zofię Rejman (od współlokatorów z ulicy Polnej),
do Miłosierdzia BoŜego za †† Karola i Magdalenę śwaka, Marię Cichoń, Pawła Sczyrbę i
Gertrudę Korona oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, za †† Katarzynę i Jana Krakowczyk,
dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za †† Czesławę Betker w 1. rocznicę
śmierci, Marię Wasilewską w 7. rocznicę śmierci, za † męŜa Franciszka Teluk w 18. rocznicę
śmierci oraz †† rodziców Wincentego i Martę oraz brata Henryka, za † Rozalię Gnot i †† z rodziny, za † Marię Woźniak (w 30. dzień, od rodziny), za † Zbigniewa Surmę (w 30. dzień), za
† Marię Bętkowską w 15. rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z rodziny Bętkowskich i Serafinów, za †† Alfreda Szymańskiego, Ŝonę Helenę, synową Marię, Łucję Guzy, męŜa Nikodema, Julię Bober, męŜa Pawła i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Janinę Tantała, za męŜa Eugeniusza Bielawskiego w 3.rocznicę śmierci, †† rodziców Stanisława i Janinę Niechiela; za †
Danutę Wojciechowską w 1. rocznicę śmierci; za †† matkę Hildegardę Hübscher, męŜa Gerharda, rodziców Wojtyna, Hübscher, pokrewieństwo z obu stron; za †† Jana Klus, rodziców
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Katarzynę i Marcina, za †† Jana i Marię Bigus, †† z rodziny Bigus, DoleŜych oraz Komorowskich; za † męŜa Jerzego Chróst w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, dziadków, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
1900
Modlitwa w duchu Taize
Sobota – 16 kwietnia 2016
J 6,55.60-69
630
Za † RóŜę Cwik
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† ojca Piotra, mamę Annę, teściów Marię i
Wojciecha, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za †† rodziców Zofię i Macieja Liszka i syna Roberta
3. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia dla Stanisława z okazji 80. rocznicy urodzin oraz za †† jego
rodziców Adama i Antoninę, pokrewieństwo Kazimierę Jakubek i dusze w czyśćcu cierpiące
1930
W klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieŜy
IV Niedziela Wielkanocna – 17 kwietnia 2016
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30
700
W intencji Parafian
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Zofii i Eugeniusza Kolanko z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† rodziców z obu stron
1015
Procesja Wielkanocna
1030
Z okazji 50. rocznicy ślubu Danuty i Michała z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1200 1. Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 25. rocznicy ślubu Lucyny i Krzysztofa
2. Z okazji 50. rocznicy ślubu Ingi i Huberta z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie
3. Dziękczynna w intencji Tadeusza i Krystyny z okazji 60. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
Nieszpory niedzielne
1730
1800
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej, dary Ducha Świętego dla Stanisława śółcińskiego z okazji
80. rocznicy urodzin
W tym tygodniu modlimy się: o nowe powołania kapłańskie i zakonne
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na RóŜaniec za młodych, oraz na 1730 na nieszpory niedzielne.
• W tym tygodniu swoje spotkania będą mieli kandydaci do bierzmowania z klas II gimnazjum.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• W tym tygodniu dzieci komunijne nie będą miały spotkań w salkach.
• MłodzieŜ zapraszamy na modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900.
• Odwiedziny chorych w tym miesiącu odbędą się w sobotę 23 kwietnia.
• W sobotę od godz. 1930 Czuwanie dla młodzieŜy.
• W przyszłą niedzielę o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym; o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.
• W kontekście minionej niedzieli BoŜego Miłosierdzia i przyjęcia relikwii św. Faustyny pragniemy
zaproponować w trzecie piątki miesiąca Msze Święte o BoŜym Miłosierdziu (w ten piątek Koronka
wyjątkowo o 1730), a ponadto peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego po domach naszej parafii.
Rozpoczęcie juŜ w dzisiejszą niedzielę. Chęć uczestnictwa w peregrynacji i przyjęcia obrazu moŜna
zgłaszać w zakrystii. Obraz będzie przekazywany następnej rodzinie po wieczornej Mszy Świętej w
zakrystii. Tak więc rodzina która kończy dzień modlitwy proszona jest o przyniesienie obrazu przed
wieczorną Mszą Świętą. Do wspólnej modlitwy moŜna zaprosić rodzinę, znajomych... Wraz z obrazem będzie wędrować księga intencji modlitewnych (w której moŜna wpisać swoje prośby, podziękowania, refleksje), a takŜe modlitewnik.
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1 maja w Jemielnicy będą przyjęci nowi członkowie do Bractwa św. Józefa. Osoby zainteresowane są
proszone o wypełnienie deklaracji. Szczegóły na stronie www.bractwoswjozefa.pl.
Niebawem rozpocznie się nabór na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Wydział oferuje
studia na następujących kierunkach: teologia, kultura śródziemnomorska, nauki o rodzinie, muzykologia. BliŜsze informacje znaleźć moŜna na stronie internetowej Wydziału: wt.uni.opole.pl.
Ze względu na rejestrację grup na wyjazd na Światowe Dni MłodzieŜy w Krakowie kończy się czas
zgłoszeń. Jeśli są jeszcze jakieś osoby chętne, to prosimy o niezwłoczny kontakt. Osoby które juŜ się
zgłosiły prosimy o dokonanie wpłat.
Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę do Pragi (27-29 maja br). Szczegóły w kancelarii.
Rozpoczynamy równieŜ zapisy na pielgrzymkę na Kresy, która odbędzie się w terminie 25-30
czerwca). W tym celu prosimy osoby zainteresowane (takŜe wstępnie zapisane) o zabranie z zakrystii
lub kancelarii formularzy zgłoszeniowych. Tam podajemy szczegółową trasę, cenę, wysokość zaliczki
oraz termin następnego spotkania (wtorek, 26 kwietnia). Wypełnione formularze moŜna złoŜyć w zakrystii lub kancelarii.
Raciborskie Centrum Kultury zaprasza 16 kwietnia na koncert Antoniny Krzysztoń. Natomiast 17
kwietnia w kościele Farnym koncert Atlantydy z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.
W środę, 13 kwietnia przeprowadzona zostanie zbiórka zuŜytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i AGD, tzw elektrośmieci. Akcja ma na celu m. in. wsparcie Stowarzyszenia Kościół w
Potrzebie. Elektrośmieci moŜna składać przed domem katechetycznym przez cały dzień w środę. Odbiór nastąpi o godzinie 1730.
Za tydzień niedziela Dobrego Pasterza i dzień modlitw o nowe powołania. W sobotę 30 kwietnia w
Seminarium w Opolu Dzień Otwartych Drzwi. MłodzieŜ zainteresowaną wyjazdem prosimy o zgłoszenia do ks. Pawła (lub przez formularz zamieszczony na naszej stronie parafialnej).
W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem, a takŜe ksiąŜka ks. Aleksandra Radeckiego.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W przyszłym
tygodniu gościć będziemy O. Bazylego z Ukrainy. Przed kościołem będzie moŜliwość wsparcia kościoła na Ukrainie.

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
 Zenon Pełka, lat 80, zam. na ul. Słowackiego 40
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Peregrynacja
obrazu Jezusa
Miłosiernego
zgłoszenia w zakrystii
lub kancelarii
zapraszamy

Sentymentalna
pielgrzymka
na Kresy
25-30 czerwca 2016

Czuwanie
dla młodzieży
w klasztorze
Annuntiata
Sobota, 16 kwietnia 2016
godz. 19.3o

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.: 700 – 800;
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.

