gazetka rzymskokatolickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

nr 19/2016 (639) 8 maja 2016 r.

Wniebowstąpienie Pańskie
Ewangelia według św. Łukasza (24, 46-53)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w
mieście, aŜ będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził
ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili
do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.”

D

o Pana naleŜy ziemia i to, co ją napełnia” (Ps
24,1n). CzemuŜ więc, człowiecze, dziwisz się
nowości, Ŝe nasz Bóg pokazał się na ziemi i obcował z ludźmi? PrzecieŜ ziemia jest jego stworzeniem i dziełem. Nic to więc nowego ani niewłaściwego, Ŝe Pan przyszedł do swej własności, gdyŜ nie
przebywa w cudzym świecie, lecz w tym, który
sam zbudował osadziwszy ziemię na morzu i uczyniwszy ją dogodną dla spływu rzek. A po cóŜ przyszedł na ziemię? Aby cię wydostać z otchłani grzechu i zawieść na górę, przy czym jako królewskiego powozu masz uŜyć masz cnotliwego Ŝycia, by
dostać się na górę. Nie moŜesz bowiem wejść na
ową górę, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót,
mając ręce czyste, nieskalane Ŝadnym złym uczynkiem, będąc czysty w sercu, z duszą nie skierowaną
do niczego próŜnego i nie knującą przeciw bliźniemu Ŝadnego podstępu (zob. Ps 24,4). Nagrodą
takiego wchodzenia na górę jest błogosławieństwo;
takiemu człowiekowi Pan okazuje miłosierdzie,
jakie sobie w niebie zaskarbił: „Takie jest pokolenie tych, co Go szukają” i przez cnotę wstępują na
górę tych, „co szukają oblicza Boga Jakubowego”
(Ps 24,6). Dalszy ciąg tego psalmu jest moŜe nawet
bardziej wzniosły, niŜ sama nauka Ewangelii. Ona
bowiem opowiedziała Ŝycie Pana na ziemi i Jego
powrót do nieba, a ten wzniosły prorok, wyszedłszy

poza siebie samego, jak gdyby nie był obciąŜony
brzemieniem ciała, miesza się między moce nadświatowe i przytacza nam ich słowa śpiewane wtedy, gdy odprowadzając wracającego Pana rozkazują aniołom przebywającym na ziemi, gdzie mają
powierzone sobie ludzkie Ŝycie, podnieść bramy,
mówiąc: „Podnieście, ksiąŜęta, bramy wasze i
podnieście się wy, wieczne bramy, a wejdzie Król
chwały” (zob. Ps 24,7)... Odźwierni wołają: „Kim
jest ten Król chwały?”... Przedstawiają im Go jako
silnego i moŜnego w zamierzonej wojnie z ciemięzcą natury ludzkiej i jako Tego, który ma obalić
panowanie śmierci, aby po usunięciu najgroźniejszego wroga wezwać ród ludzki do wolności i
pokoju (zob. Ps 24,8). Potem znów powtarza podobne słowa. Wypełniło się juŜ bowiem misterium
śmierci, dokonało się zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi i jako pomnik tego zwycięstwa został
wzniesiony krzyŜ: „I znowu wstąpił na wysokość,
wiodąc wziętych do niewoli” (Ps 68,19) Ten, który
dał ludziom Ŝywot i królestwo, te dobre dary...
„Kto jest ten Król chwały?” Pan mocy, który objął
panowanie nad wszystkim, który w sobie wszystko
streścił, który we wszystkim ma pierwsze miejsce,
który wszystko przywrócił do pierwotnego stanu –
On jest Królem chwały (zob. Ps 24,9-10).
św. Grzegorz z Nyssy († 394)
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Poniedziałek – 9 maja 2016 – św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patr. Polski
J 10,11-16
630
Za †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek, za †† Joachima Kłosek, Herberta Grzesiczek, Gertrudę
Kijas i za †† z rodzin Kłosek i Kijas
900
Za † Annę Marię Malinowską w 1. rocznicę śmierci
1800 1. Za †† rodziców Mikołaja, Anastazję, Juliannę, Stanisława oraz Honoratę i Bolesławę Kasza,
rodziców i dziadków z obu stron
2. Za †† z rodziny Sławik, mamę Zofię, †† dziadków, wujków, siostrę Krystynę i jej męŜa, za ††
Teresę i Jerzego Musioł, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 10 maja 2016
J 17,1-11
630
Za †† ElŜbietę i Pawła Perenc o radość wieczną
800
W języku niemieckim: Für † Ehemann Jan, †† Bruder Johann, Schwester Elizabeth und Franziska, †† Eltern und †† aus der Verwandschaft
1800 1. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
2. Za † męŜa Klausa i jego rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
3. Dziękczynna w intencji Joanny i Dawida w 3. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo dla
całej rodziny
NaboŜeństwo majowe
Środa – 11 maja 2016
J 17,11-19
630
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Krystyny, Marka i Romana
Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek i za †† pokrewieństwo DzieŜa
900
1800 1. Za † mamę Eugenię w 3. rocznicę śmierci i za † babcię Annę w 22. rocznicę śmierci
2. W intencji Ojczyzny
NaboŜeństwo majowe
Czwartek – 12 maja 2016
J 17,20-26
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Grzegorza w kolejną rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
1800 1. Za †† rodziców Danutę i Mieczysława, brata Mieczysława i pomordowanych w rodzinie Ciesielskich
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Celestynę RóŜycką
3. O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla córek, zięciów i wnuków NaboŜeństwo majowe
Piątek – 13 maja 2016 – NMP z Fatimy
J 21,15-19
630
Za †† siostry Leontynę i Honoratę, ojca Jana, matkę Annę, braci Bolesława i Albina, †† z
rodziny Kurowskich, teściów Jana i Stefanię Rusin
900
Do BoŜej Opatrzności w intencji Elfrydy z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą BoŜą opiekę i zdrowie
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Z okazji 55. rocznicy urodzin Jolanty i Cecylii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba
o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Anielę i Jana Myrlaków, za †† z rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 14 maja 2016 – św. Macieja, Apostoła
J 15,9-17
630
Za †† Agnieszkę, Otylię Cwik i †† braci
1200
Ślub: Ewa Golec – Johan Mellerup Trækjær
1630
Spowiedź dla dzieci przed rocznicą Komunii Świętej
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † Kazimierza Murzyńskiego w 80. rocznicę urodzin, †† rodziców
Marię i Władysława, teściów Marię i Jana oraz †† rodzeństwo z obu stron
2. Za † męŜa Emanuela Nawrockiego w 17. rocznicę śmierci, † brata Krzysztofa i †† z rodziny
3. W intencji rodziców Michała i ElŜbiety o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1930
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
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Niedziela – 15 maja 2016 – Zesłanie Ducha Świętego
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
700
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo
w całej rodzinie
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
W intencji Jana Flegel z okazji 11. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo
1030
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej – Msza Święta w intencji dzieci i ich rodzin
1200
W intencji Gerarda z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę dla całej rodziny
1400
Msza Święta w rycie nadzwyczajnym
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
Msza św. zbiorowa za zmarłych: za † Zofię Rejman (od siostry Małgorzaty z męŜem), za †
Aurelię Chęć w 1. rocznicę śmierci oraz † męŜa Władysława Chęć, za † męŜa Ryszarda w 3.
rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron, za † Zofię Rejman (od współlokatorów z
ulicy Polnej), za † Marię Woźniak (od Anny Dudek z rodziną), za † Janinę Surma (w 30.
dzień), za †† rodziców Józefa i Paulinę Wojtuś oraz za †† Jana i Ewę Sobota, za † Janinę
Surma, jej męŜa Zbigniewa (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 1), do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Manfreda Czekała oraz za † brata Jana Krzykała z okazji ich urodzin, za †
Jana Króla oraz za †† z rodziny Król i Rogala, za † Zenona Pełka (w 30. dzień), za † Annę
Weiner (od pracowników Ramety), za †† Wandę i Józefa Cywińskich w 4. rocznicę śmierci
oraz za † brata Pawła w 10. rocznicę śmierci, za †† Helenę i Wojciecha Worek, Anielę i Augustyna Zaczyk, za † Helenę Dychała w rocznicę śmierci, za † Sławomira Niedopytalskiego
(od sąsiadów z ulicy Pomnikowej), za † mamę, babcię i prababcię Stanisławę Stachowicz w 2.
rocznicę śmierci oraz za † męŜa Stanisława, za † Katarzynę Truchan, za † Łukasza Kula
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci, młodzieŜy przystępujących do spowiedzi, Komunii Świętej i diakonów przed święceniami kapłańskimi
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Dziś liturgiczna uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a za tydzień Zesłanie Ducha Świętego.
Dziś takŜe grupa 87 dzieci po raz pierwszy przystępuje do Komunii Świętej. O godz. 1600 naboŜeństwo dla dzieci, rodziców i gości. NaboŜeństwo majowe o 1730. Przez cały tzw. Biały Tydzień zapraszamy dzieci w strojach komunijnych na wieczorną Mszę Świętą i naboŜeństwa majowe.
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.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo w piątek o godz. 1900.
Przez cały tydzień diakoni przygotowują się przez rekolekcje do święceń kapłańskich. Chciejmy
pamiętać o nich w modlitwach. Święcenia w sobotę w katedrze opolskiej o godz. 1000.
RównieŜ przez cały tydzień trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Podobnie jak w minionych latach zapraszamy na liturgię Wigilii tej uroczystości. To na wzór Wigilii
Paschalnej, dłuŜsza liturgia z wieloma czytaniami, śpiewem psalmów, modlitwą do Ducha Świętego i
o Jego dary, odnowienie sakramentu bierzmowania. Rozpoczęcie w sobotę o 1930.
W piątek, 13 maja wspomnienie NMP z Fatimy, natomiast w przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski, natomaist o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli Trydenckim.
RównieŜ w przyszłą niedzielę o 1030 Rocznica Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci przed ta rocznicą w sobotę o 1630.
W tym tygodniu swoje spotkania będą mieli kandydaci do bierzmowania z klas I gimnazjum. Przypominamy, Ŝe bierzmowanie dla uczniów klas III odbędzie się w czwartek, 19 maja o godz. 1630. Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek, 16 maja o 1900.
W sobotę Rowerowa Pielgrzymka na G. św. Anny.
W niedzielę 22 maja w Raciborzu odbędzie się kolejny Marsz dla śycia i Rodziny.
Planujemy wyjazdy na Koncert Uwielbienia w Opolu (w uroczystość BoŜego Ciała, 26 maja), na
ostatni Prolog przed Światowymi Dniami MłodzieŜy (na G. św. Anny) zaadresowany dla wszystkich
ludzi młodych, nie tylko dla liderów i wolontariuszy oraz na Lednicę 4 czerwca. Informacje i zapisy
na te wyjazdy poprzez formularze na stronie internetowej.
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Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii, zaś przed kościołem ogłoszona przez
Ojca Świętego Franciszka zbiórka na pomoc Ukrainie. Kolekta z przyszłej niedzieli na Światowe Dni
MłodzieŜy.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Jan Kloc, lat 78, zam. na ul. Słowackiego 108A
 Alfred Stolarski, lat 79, zam. na ul. Słowackiego 61
 Łukasz Kula, zam. na ul. Waryńskiego
 Sławomir Niedopytalski, lat 49, zam. na ul. Pomnikowej 30
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
w której uczestniczy 87 dzieci przypada w Roku Jubileuszowym, w Roku Miłosierdzia. Ten temat
będzie się więc przewijał, równieŜ jeŜeli chodzi o znaki. Niech będzie to dla nas okazją do przypomnienia sobie symboliki i znaczenia logo Roku Miłosierdzia.
Logo jest sumą teologiczną miłosierdzia,
kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkryoraz motta, które mu towarzyszy. W motcie, które
wa w Chrystusie nowego Adama, a takŜe swoje
jest fragmentem z Łk 6,36 „Miłowłasne człowieczeństwo oraz przysierni jak Ojciec”, proponuje się
szłość, która ją oczekuje. Cała scena
Ŝycie miłosierdziem, biorąc przyumiejscowiona jest w formie tak
kład z Ojca, który prosi o to, aby
zwanej mandorli (z wł. migdał).
nie sądzić i nie potępiać, lecz
Forma ta równieŜ jest bardzo waŜna
wybaczać oraz dawać miłość i
dla ikonografii staroŜytnej i śreprzebaczenie bez miary (por. Łk
dniowiecznej, gdyŜ odwołuje się do
6,37-38). Logo jest dziełem ojca
obecności dwóch natur: boskiej i
Marko I. Rupnika S.J. Przywołuludzkiej, w Chrystusie. Trzy konjąc bardzo cenny dla Kościoła
centryczne kształty owalne o kolostaroŜytnego wizerunek Syna,
rze stopniowo jaśniejszym w kiektóry bierze na plecy zagubionego
runku zewnętrznym sugerują ruch
człowieka, logo wskazuje miłość
Chrystusa, który wyciąga człowieka
Chrystusa, który wypełnia tajemz nocy grzechu i śmierci. Z drugiej
nicę swojego Wcielenia Odkupiestrony, głębia ciemniejszego koloru
niem. Wizerunek jest tak wykonasugeruje równieŜ niepoznawalność
ny, aby ukazać Dobrego Pasterza,
miłości Ojca, który wszystko przektóry dotyka ciało człowieka aŜ do
bacza.
głębi czyniąc to z taką miłością,
Przypomnijmy, Ŝe O. Marko jest
która przemienia Ŝycie. Jest jeszcze jeden szczerównieŜ autorem licznych mozaikowych obrazów
gół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę:
w nowej świątyni w Centrum Jana Pawła II w
Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia,
Krakowie. Tam równieŜ nad ołtarzem pojawia się
bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się
bardzo analogiczny wizerunek Chrystusa. Tam
ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami
jednak Chrystus Zbawiciel wydobywa z otchłani
Adama, a Adam oczami Chrystusa. KaŜda osoba,
zmarłych.
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.

