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Zesłanie Ducha Świętego 
Ewangelia według św. Jana (20, 19 – 23) 
 

„Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed śydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” 
 

oda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źró-
dłem wody Ŝywej, wytryskującej ku Ŝyciu 

wiecznemu” (J 4, 14). Nowy to rodzaj wody, Ŝywej 
i wytryskującej. A tryska ona na tych, którzy są 
tego godni. Dlaczego Chrystus łaskę Ducha Świę-
tego określa mianem wody? Dlatego, Ŝe wszystko 
istnieje dzięki wodzie. Woda daje Ŝycie roślinom i 
zwierzętom; woda spada z nieba w postaci deszczu. 
Woda spada zawsze w ten sam sposób i w tej samej 
postaci, ale jej skutek jest róŜnoraki: inny w pal-
mach, inny w krzewie winnym, i w całej naturze 
daje się odczuwać jej wpływ, a jest on zawsze ten 
sam, gdyŜ nie moŜe róŜnić się od swej natury. Tak-
Ŝe i deszcz jest zawsze taki sam, i nie spada róŜny, 
ale przystosowuje się do struktury przyjmujących 
go i dla kaŜdego staje się tym, czego potrzebuje. 
Podobnie Duch Święty: jeden i taki sam, niepo-
dzielny, rozdziela łaski kaŜdemu tak, jak chce. 
Schnące drzewo, gdy otrzyma wodę, wypuszcza 
pędy. Tak samo grzesznik przyniesie owoce spra-
wiedliwości, gdy przez pokutę stanie się godny 
daru Ducha Świętego. Jeden i ten sam Duch Święty 
działa w róŜny sposób z woli Boga i w imię Chry-
stusa. Jednemu udziela daru mądrości słowa, umysł 
innego oświeca natchnieniem proroczym; temu 
daje moc wyrzucania złych duchów, tamtemu łaskę 

tłumaczenia Pisma. Jednego wzmacnia darem 
wstrzemięźliwości, innego nakłania do miłosier-
dzia; tego zachęca do postów i uczy wytrwania w 
ascezie Ŝycia, tamtego odrywa się od rzeczy ziem-
skich; innego jeszcze przygotowuje na męczeń-
stwo; róŜnorodny w róŜnych ludziach, zawsze 
jednak taki sam, jak napisano: „Wszystkim objawia 
się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 7). Przy-
bycie Jego jest łagodne i pełne dobroci; pełna sło-
dyczy jest Jego wonność, a Jego jarzmo jest nader 
lekkie. Jego nadejście poprzedzają promienie świa-
tłości i wiedzy. Przybywa On jako braterski opie-
kun naszego wnętrza, by zbawiać, uzdrawiać, po-
uczać i upominać, wzmacniać i pocieszać, oświecać 
umysł, najpierw tego, kto Go przyjmuje, a poprzez 
niego oświecać takŜe innych. Kiedy słońce ukaŜe 
się temu, który do tej pory pozostawał w ciemno-
ściach, to otrzymuje światło dla swoich cielesnych 
oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie do-
strzegał. Podobnie i ten, który został uznany god-
nym daru Ducha Świętego, zostaje oświecony na 
duszy i wyniesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, 
co dotąd było mu nieznane. 
 

św. Cyryl Jerozolimski († 386) 
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Poniedziałek – 16 maja 2016 – NMP, Matki Kościoła    J 2,1-11 
   630   Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla córki Marty 
   900   Za †† Annę i Józefa Franica, †† siostry i brata oraz rodziców z obu stron 
 1800 1. Za †† Stefanię, Wiktora, brata Zygmunta 
   2. Za † Mirosława PrzysięŜny w 10. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa i Adama Rzeszowskiego 
               NaboŜeństwo majowe 
Wtorek – 17 maja 2016         Mk 9,30-37 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Feliksę i Bronisława Młynarczyk oraz za † brata Józefa 
   800   W języku niemieckim: Za †† dziadków Franciszka i Joannę Filip, †† pokrewieństwo Nowak i 

Klinik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka i wszystkich †† z rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla całej rodziny 
   3. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe 

błogosławieństwo dla Pauliny w rocznicę urodzin   NaboŜeństwo majowe 
Środa – 18 maja 2016         Mk 9,38-40 
   630   Za † męŜa Jana Bębnowicza 
   900   W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki 

Boskiej Trzykroć Przedziwnej 
 1700   Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania 
 1800 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

BoŜą opiekę dla całej rodziny 
   2. Za † Jana Dapa      NaboŜeństwo majowe 
Czwartek – 19 maja 2016 – Jezusa Chrystusa, NajwyŜszego i Wiecznego Kapłana        J 17,1-2.9.14-26 
   630 1. Za † Adelajdę Cymbaluk w 1. rocznicę śmierci, †† Józefa Cymbaluk, Irenę Cymbaluk, Łucję 

Bober, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† Juliannę i Wilhelma Siara, ich †† synów Franciszka, Karola i Antoniego Siara 
 1630   Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Stobrawy  w intencji przyjmujących 

sakrament bierzmowania 
 1800 1. Za † brata Jana w 2. rocznicę śmierci, † bratową Danutę i †† rodziców 
   2. Za † Genowefę Kulig w 10. rocznicę śmierci o radość wieczną dla niej, za †† jej rodziców 

Stefanię i Floriana, brata Jana, siostrę Alfredę, męŜów Michała i Karola, syna Macieja oraz 
wszystkich †† z rodziny Gogulskich i dusze w czyśćcu cierpiące         NaboŜeństwo majowe 

Piątek – 20 maja 2016         Mk 10,1-12 
   630   Za †† Alfreda Solich, Ŝonę Otylię, †† rodziców z obu stron 
   900   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w intencji 

Gizeli z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę oraz o 
BoŜe błogosławieństwo dla dzieci i wnuków 

 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† córkę Jolantę, męŜów Stanisława i Tadeusza, brata Ryszarda, 

rodziców, teściów z rodzin Jedutów, Odziobów, Cwajdów, Winiarczyków, Górzyńskich 
   2. W intencji Anny i Andrzeja z okazji 15. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny NaboŜeństwo majowe 
 1900   Modlitwa w duchu Taize  
Sobota – 21 maja 2016 – św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika  Mk 10,13-16 
   630   Z okazji 50. rocznicy urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo, zdrowie dla jubilata i całej jego rodziny 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† ojca Alojzego Bugla, rodziców Zofię i Władysława Bańdura, †† z 

rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców Piotra i Helenę, babcię Łucję, ciocie Marię i Franciszkę i †† z rodziny 
   3. Za † syna Jacka Gizowskiego w 1. rocznicę śmierci 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
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Niedziela – 22 maja 2016 – Najświętszej Trójcy  Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15 
   700   Dziękczynna w intencji Edwarda z okazji 70. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo i 

zdrowie dla całej rodziny oraz za †† rodziców z obu stron 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za † mamę Bronisławę Ziętek, †† dziadków Helenę i Ludwika Cieślik, Hildegardę i Francisz-

ka Ziętek, Antoninę Wałach oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1030   Do BoŜej Opatrzności w intencji Heleny w 80. rocznicę urodzin oraz w intencji wnuczki Mag-

daleny z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 
błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia oraz w intencji rocznego dziecka Karola Rak 

 1200 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla Agnieszki z okazji 
30. rocznicy urodzin 

   2. Dziękczynna w intencji Piotra i Anny w 80. rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i BoŜe błogo-
sławieństwo 

 1400   W kościele Farnym Msza Święta – rozpoczęcie Marszu dla śycia i Rodziny 
 1500   Marsz dla śycia i Rodziny (zakończenie przy kościele Matki BoŜej) 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   Za † męŜa Henryka Radeckiego, jego †† rodziców i rodzeństwo 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji kandydatów do sakramentu bierzmowania 
 

• W dniu wczorajszym w katedrze Opolskiej ks. Biskup udzielił święceń 12 diakonom. Dziękując 
za ten sakrament prośmy o nowe powołania, takŜe z naszej parafii. 

• Dzisiaj Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Warto przypomnieć zdania jednego 
z Ojców Kościoła, który mówił, Ŝe „Stary Testament to czas, który objawia Ojca i zapowiada Syna 
BoŜego; Nowy Testament objawia Syna i zapowiada Ducha Świętego; czasy Kościoła to czasy od-
krywania Trzeciej Osoby Trójcy Świętej”. Chciejmy w naszych modlitwach połoŜyć większy akcent 
na modlitwę do Ducha Świętego i Jego dary. 

• Dziś jeszcze o 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym. Zapraszamy takŜe na godz. 1545 na RóŜa-
niec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo majowe. 

• Jutro święto NMP Matki Ko ścioła. Rozpoczyna się tym samym znów liturgiczny okres zwykły. 
• W poniedziałek o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek w czasie Mszy Świętej o 1630 Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa udzieli sakramentu 

bierzmowania. Na tę uroczystość zapraszamy oczywiście rodziny, ale i pozostałych kandydatów z I i 
II klasy gimnazjum. Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek o 1900. Prosimy przynieść Drogi do 
Nieba. Będziemy prosili o podanie nazwisk świad-
ków. Prosimy takŜe o wpłatę 20 zł. (pamiątka, kwiaty, 
ofiara...). Spowiedź dla bierzmowanych w środę o 
godz. 1700. Zapraszamy takŜe osoby, które przyjęły 
sakrament bierzmowania na piątkową modlitwę dla 
młodzieŜy – modlitwę w duchu Taize. 

• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie 
Rodziny Radia Maryja. 

• Tego dnia przypada święto Jezusa Chrystusa naj-
wyŜszego i Wiecznego Kapłana. 

• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• W sobotę 21 maja od godz. 730 odwiedziny chorych. 

Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• RównieŜ w sobotę od godz. 1930 Wieczór Uwielbie-

nia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
• W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Świętej.  
• Tego dnia zapraszamy wszystkich do udziału w Mar-

szu dla śycia i Rodziny. Marsz rozpocznie się jak w 
minionych latach po Mszy Świętej w kościele Farnym 
(o 1400). Marsz wyruszy o 1500 i zakończy się przy 
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kościele Matki BoŜej. W tym roku pragniemy poprzez Marsz wyrazić poparcie dla zmiany ustawy 
chroniącej kaŜde Ŝycie. Zachęcamy do licznego udziału. 

• RównieŜ w niedzielę dla uczczenia urodzin św. Jana Pawła II na Zamku w godz. 15-19 będzie ekspo-
nowana wystawa fotograficzna „Pielgrzymki Polskie”. Wystąpi zespół „MiraŜ”. 

• Rycerstwo Niepokalanej z Głogówka organizuje w dniach 25-26 czerwca pielgrzymkę do Niepokala-
nowa, Gniezna i Lichenia. Koszt  ok. 200 zł. Zapisy w kancelarii.  

• W sobotę 4 czerwca w klasztorze Annuntiata odbędzie się spotkanie formacyjne dla przedstawicieli 
Rad Parafialnych. Prosimy o zgłoszenie się trzech osób chętnych do uczestnictwa w tym spotkaniu. 

• Przypominamy o zapisach na wyjazd do Opola na Koncert Uwielbienia, na Prolog na G. św. Anny 
oraz na Lednicę. Zapisy przez formularze na stronie internetowej. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na organizację Światowych Dni MłodzieŜy (zbiórka ogólnopol-
ska); z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. w sposób szcze-
gólny dziękujemy dzieciom, które przystąpiły do Komunii Świętej i ich rodzicom za ofiary złoŜone na 
cele parafialne (przeznaczone na ornaty i relikwiarium na relikwie św. S. Faustyny) oraz na cele mi-
syjne („Dzieci Komunijne dzieciom misji” – przekazano kwotę 2100 zł).  

• W minionym tygodniu została sfinalizowana akcja „Młodzi Misjonarze Miłosierdzia”. Wolontariusze 
ŚDM gromadzili fundusze na zakup dla swojego rówieśnika, naszego parafianina, chorego na poraŜe-
nie mózgowe, urządzenia, które ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Dziękujemy wszystkim 
parafianom za wsparcie tej inicjatywy. 

 

W czasie Marszu dla śycia i Rodziny  
podejmiemy akcję zbierania podpisów pod dwoma ustawami. Pierwszy stoi na straŜy ludzkiego Ŝycia. Jest 
bowiem realna szansa zmiany ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przerywania ciąŜy. ChociaŜ obecne prawo nie naleŜy do najgorszych chcemy 
zawalczyć o 2000 istnień ludzkich, które w obecnej chwili są uśmiercane w majestacie prawa. Więcej 
moŜna przeczytać na stronie wiosnazycia.pl. 

Druga inicjatywa dotyczy inicjatywy ustawodawczej „Wolna Niedziela”. Nazwa tłumaczy 
wszystko. RównieŜ jest szansa, Ŝe wzorem bardzo wielu krajów, takŜe wysokorozwiniętych, niedziela 
będzie wolna od zbędnych zakupów, a zatem da większą moŜliwość przeŜywania jej w gronie bliskich. 
Dotyczy to osób zatrudnionych w handlu, ale i innych, którzy zagubili umiejętność świętowania i spędzają 
niedzielę w galeriach handlowych. Tutaj równieŜ warto zapoznać się z argumentacją, rozprawić się z fał-
szywymi argumentami. Szczegóły na www.wolnaniedziela.org. 

Na podanych stronach moŜna pobrać 
formularze, złoŜyć swój podpis (zawsze potrzeb-
ny jest numer PESEL), zachęcić innych do wyra-
Ŝenia swojej postawy, zebrać podpisy od in-
nych... Formularze moŜna takŜe zabrać, a potem 
złoŜyć w zakrystii. 
Ufamy, Ŝe te głosy pomogą posłom podjąć sto-
sowne prace i podejmować dobre decyzje. Dla 
nas zaś motywacją niech będzie wspomnienie 
1050-lecia Chrztu Polski oraz 60-lecie Ślubów 
Jasnogórskich.  

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. 


