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Wniebowstąpienie Pańskie
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.”

C

hrystus powraca do chwały, naleŜnej Mu od
zawsze jako Synowi BoŜemu, współistotnemu z Ojcem. Ale powraca do niej w naturze
ludzkiej, przyjętej od Maryi, i niesie ze sobą
chwalebne znaki cierpienia. Wraca bowiem do
Ojca jako Odkupiciel człowieka, aby zesłać nam
dar Ducha Świętego, dającego Ŝycie. Wniebowstąpienie Pańskie jest zatem wielkim orędziem
nadziei. Człowiekowi naszych czasów – pomimo
zdobyczy techniki i nauki, z których ma prawo
być dumny – grozi utrata podstawowego sensu
Ŝycia, toteŜ w tajemnicy Wniebowstąpienia znajduje on sens swego przeznaczenia. Uwielbione
człowieczeństwo Chrystusa jest równieŜ naszym
człowieczeństwem: w swej osobie Jezus złączył
na zawsze Boga z historią człowieka, a człowieka
z sercem Ojca niebieskiego. „Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aŜ do skończenia świata”
(Mt 28, 20). Tak mówi Chrystus i ta Jego obietnica umacnia apostolskie zaangaŜowanie chrześcijan. Po dwóch tysiącach lat historii równieŜ
dzisiaj Kościół czuje się młody; pragnie z pierwotnym entuzjazmem nieść światu orędzie miłości Boga. „Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aŜ do skończenia świata”. Obietnica ta, którą –
rzecz paradoksalna – Jezus dał swoim uczniom w
chwili, gdy ich opuszczał, spełnia się w szczególny sposób w Sakramencie Eucharystii. Pod

widzialnymi postaciami chleba i wina Jezus
uobecnia się w określonym miejscu i czasie, pozwalając kaŜdej ludzkiej istocie, gdziekolwiek by
nie była i do jakiejkolwiek nie naleŜała epoki
historycznej, na nawiązanie z Nim osobistego
kontaktu. W Eucharystii logika Wcielenia osiąga
swą ostateczną konsekwencję. Znajduje w niej
ukoronowanie ta droga, która skłoniła Jezusa do
ogołocenia się z przywilejów boskości, by przyjąć stan sługi (por. Flp 2, 8 – 7) i by przy kaŜdym
z nas stanąć jako brat, by w końcu stać się Pokarmem i Napojem naszej duszy w jej duchowej
wędrówce. Jezus nie tylko po to chciał pozostać z
nami, by nas pocieszać w codziennych doświadczeniach i pomagać w przyjmowaniu w przyjmowaniu Ŝycia z całym jego cięŜarem dolegliwości, niesprawiedliwości i krzywd. Jest On z nami,
aŜeby nas wspierać w walce z kaŜdym przejawem zła na ziemi i by pobudzać nasze zaangaŜowanie w postęp historii ku celom coraz bardziej godnym człowieka. [...] „Łamać chleb” z
Chrystusem – znaczy budować dzień po dniu
Ŝycie w pełni ludzkie i chrześcijańskie – Ŝycie
wiary, nadziei i miłości, Ŝycie na pewno nie pozbawione trudności i krzyŜy, lecz pełne sensu,
tego sensu, pełne radości.
św. Jan Paweł II, 1981 i 1994 r.
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Poniedziałek – 29 maja 2017 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
J 16,29-33
630 Do BoŜej Opatrzności w intencji Zenony z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
900 Za † RóŜę Wichman w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Gertrudę i Franciszka Jakubczyk
1800 1. Za † ks. Alojzego Jurczyka w dniu urodzin
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Annę i Wilhelma, matkę chrzestną Agnieszkę Brudnowską, synową Beatę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe
Wtorek – 30 maja 2017
J 17,1-11
630 1. Za †† Beatę i Henryka oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewskich, Zapart, Pałka i dusze w
czyśćcu cierpiące
2. Za †† Alfreda Solich, Ŝonę Otylię i †† z rodziny z obu stron
800 W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Pfarrer Alois Jurczyk, für † Pfarrer Johannes Post, sowie für alle †† Priester der Stadt und Land Ratibor
1800 1. Za †† rodziców Stefanię i Mariana, dziadków Barbarę i Andrzeja, Marię i Maksymiliana,
wujka Romana i wszystkich †† z rodziny oraz za †† z rodziny Świątek
2. Za †† dziadków z rodzin Panicz, Bedryj, Wypler i Piperek
NaboŜeństwo majowe
Środa – 31 maja 2017 – Nawiedzenie NMP
Łk 1,39-56
630 Za †† rodziców Józefa i Antoninę Piechaczek, siostry Agnieszkę, Adelę, Łucję, Annę i
Marię, szwagrów Jerzego i Gintra, †† z rodzin Piechaczek i Siara
900 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Joachima Klima w rocznicę śmierci
1800 1. Za † mamę Bronisławę Ziętek i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† rodziców Teresę i Jerzego Musioł, siostrę Elfridę i jej męŜa Franciszka, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Adolfa
Śliwka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 9), za †† matkę Urszulę Dąbek, męŜa Henryka i
pokrewieństwo, do Miłosierdzia BoŜego za † Mariana Bogdanik (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34), za † Urszulę Kocur (od sąsiadów z ulicy Polnej), za † Kazimierza Kossowskiego (od sąsiadów z ulicy Polnej 6), za †† rodziców Wiktorię i Henryka Śmierzchalskich, za † Danutę Jarzębińską (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 25), za † Bronisława
Muchę (od współlokatorów z ulicy Katowickiej 17 i 17a), za † Jerzego Marko (w 30.
dzień), za † Jakuba Rogowskiego (w 30. dzień), za † Włodzimierza Cędzikowskiego (od
sąsiadów z ulicy Katowickiej 25), za † Jana Króla i †† z rodzin Król i Rogala, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Alfreda Piechaczek, †† Józefa i Janinę Piechaczek oraz za †† rodziców z obu stron, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława Kudzia w 6. rocznicę
śmierci, za †† rodziców z obu stron, bratową Irenę Mucha, szwagra, siostrzeńca Rudnickich, brata Kazimierza, Gabrielę Bentka i dusze w czyśćcu cierpiące, za † męŜa Jerzego,
jego † siostrę Aurelię i †† z rodziny, za † Teresę Lenart, Małgorzatę Chmiel; za †† Łucję i
Wacława Bulenda, za †† matkę Franciszkę w 3. rocznicę śmierci, ojca Eryka Plaszka w
20. rocznicę śmierci, †† z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
NaboŜeństwo majowe – Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ramach spotk. RRN)
I Czwartek miesiąca – 1 czerwca 2017 – św. Justyna, męczennika
J 17,20-26
630 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Mariana Smolnika w rocznicę urodzin, †† dziadków z
obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuków Leach, Noach, Kacpra i Vanessy
1630
Szkolna: Za † siostrę Alicję oraz za †† z rodziny
1730
Godzina Święta – naboŜeństwo czerwcowe
1800 O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty
modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
I Piątek miesiąca – 2 czerwca 2017
J 21,15-19
630 Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośba o dalsze z okazji kolejnej rocznicy ślubu
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Za † matkę Marię w 1. rocznicę śmierci
Koronka do BoŜego Miłosierdzia; Adoracja Najświętszego Sakramentu
NaboŜeństwo czerwcowe – modlitwa Rycerstwa Niepokalanej
W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
Do Anioła StróŜa o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego dla wnuków (od babci Hildy)
1900 MłodzieŜowa
I Sobota miesiąca – 3 czerwca 2017 – św. męcz. Karola Lwangi i Towarzyszy J 21,20-25
630 1. Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Rudolfa Drobny i †† rodziców z obu stron
RozwaŜanie Biblijne – Modlitwa RóŜańcowa w I sobotę miesiąca
1500 Ślub: Anna Koś – Przemysław Lebiedowicz
1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nieszpory Maryjne
1800 1. Za † Bazylego Pilipczuk w 1. rocznicę śmierci, †† Janinę, rodziców i rodzeństwo
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Genowefę, Filipa, siostrę Pelagię, braci Jana i
Zdzisława, bratową Helenę, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1930 Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego: w intencji Parafian
Niedziela – 4 czerwca 2017 – Zesłanie Ducha Świętego Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
700 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Antoniego w 1. rocznicę śmierci
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za †† rodziców Jadwigę i Ottona, brata Gerharda, za †† z rodziny Schattke i Brachaczek,
†† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
1030 Do BoŜej Opatrzności w intencji Stanisławy Hołda z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantki i dla całej rodziny
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Zofia Maria Sutowicz, Zofia
Julia Łodziana, Emilia Teresa Gunia, Nadia Nina Najwer, Alex Adam Kowalski oraz za
roczne dzieci: Mikołaj Rudziński, Kamil Frydryk
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
1800
W intencji Parafian
W tym tygodniu modlimy się: w intencji diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich
•

•
•
•
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W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, za tydzień Zesłanie
Ducha Świętego. W tym tygodniu diakoni przygotowujący się do święceń kapłańskich przeŜywają swoje rekolekcje. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach. Same święcenia odbędą się w katedrze opolskiej w sobotę 3 czerwca. Z naszego dekanatu z par. WNMP święcenia przyjmie dk. Patryk Wramba.
Zapraszamy na godz. 1700 na RóŜaniec za młode pokolenie, oraz na 1730 na naboŜeństwo majowe.
Dziś takŜe zapraszamy na Wieczór Filmowy. W kaplicy pod kościołem o 1900 zostanie wyświetlony film „Mama Tina”. Jest to niezwykła historia kobiety, która uratowała 70.000 dzieci. Film
nie jest jeszcze dostępny na DVD. Wstęp wolny.
W poniedziałek o 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej. W ramach spotkania Ruchu
Rodzin Nazaretańskich Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego
Miłosierdzia.
MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w
piątek o godz. 1900. W sobotę o godz. 400
wyjazd na spotkanie Lednickie.
W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca.
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Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600.
W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1700 naboŜeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa i modlitwa Rycerstwa Niepokalanej.
W sobotę msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana
tajemnic oraz RóŜaniec. W kontekście roku Fatimskiego zachęcamy do podjęcia praktyk Pięciu
Pierwszych Sobót Miesiąca: 15. minutowego rozwaŜania, modlitwy róŜańcowej, spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej.
Zgodnie z zapowiedzią z powodu święceń kapłańskich odwiedziny chorych będą w sobotę 10
czerwca. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która przypada w przyszłą niedzielę, jest poprzedzona
Wigilią. Zapraszamy gorąco na Liturgiczną Wigilię Zesłania Ducha Świętego z bogatą liturgią
Słowa, modlitwą o dary Ducha Świętego, odnowieniem sakramentu bierzmowania, i Akatystem
do Ducha Świętego. Rozpoczęcie w sobotę o 1930.
W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900.
30 maja w RCK o 1800 odbędzie się Gala Młodych Talentów.
2-3 czerwca na Jasnej Górze ma miejsce Pielgrzymka śywego RóŜańca.
10-11 czerwca na Górze św. Anny pielgrzymka chórów.
17 czerwca pielgrzymka entuzjastów Nordic Walking.
18 czerwca o 1500 w kościele Matki BoŜej, odbędzie się koncert Eleni na rzecz Sanktuarium
Matki BoŜej. Cegiełki do nabycia w cenie 20 zł. Dzieci i młodzieŜ mają wstęp wolny.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W sposób
szczególny dziękujemy za ofiary na cele remontowe. W ubiegłą niedzielę zebrano kwotę 4730 zł.
Dziękujemy takŜe za prace porządkowe pod kopułą kościoła. Bóg zapłać.

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Jadwiga Piechniczek, lat 88, zam. na ul. Eichendorffa 20 (pogrzeb 29 V 2017 w Pszowie)
 Maria Ochrombel, lat 66, zam. w Tychach
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Mama Tina, to
niezwykła historia kobiety, która poświęciła Ŝycie na ratowanie
dzieci. Urodzona w Dublinie Christina Noble, śladem Hioba, od
najmłodszych lat doświadczała kolejnych krzywd od losu. Wieloletnia lawina nieszczęść z przymieraniem głodem, sierocińcem,
gwałtem i odebranym siłą dzieckiem na czele, nie złamały jej,
lecz dodały sił. Wiedziona powracającym przez lata snem o wietnamskich dzieciach uciekających przed wojennym napalmem i
Ŝarliwą wiarą w Boga, z którym pozostaje w ciągłym kontakcie,
postanowiła wyruszyć do Azji, by tam odnaleźć przeznaczenie,
niosąc pomoc najmłodszym.
PowyŜsza recenzja pochodzi ze strony filmweb. Nie brakuje teŜ
krytycznych głosów dotyczących zwłaszcza warsztatu filmowego.
Tym bardziej więc warto zobaczyć film i wyrobić sobie własne
zdanie. Zapraszamy dziś na godz. 1930.
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.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.

