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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: Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane.” 
 

ościół uroczyście wspomina dziś i na nowo 
przeŜywa niezwykłe wydarzenie Pięćdzie-

siątnicy, które wyznacza początek jego po-
wszechnej misji ewangelizacji. Ewangelista Jan 
poświadcza, Ŝe gdy wieczorem w dniu Paschy 
zmartwychwstały Chrystus ukazał się Apostołom 
w Wieczerniku, „tchnął na nich i powiedział im: 
weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane”. Sam Chrystus polecił 
potem Jedenastu, aby nie opuszczali Jerozolimy, 
ale oczekiwali wylania Ducha, którego Ojciec 
miał im zesłać „z wysoka” (Łk 24, 49). Wyda-
rzenie, jakie dokonało się pięćdziesiąt dni po 
Wielkanocy, jest zatem dopełnieniem daru pozo-
stawionego przez Chrystusa, który umarł, zmar-
twychwstał i wstąpił do Ojca; jest dopełnieniem 
misterium paschalnego. Jan ukazuje Maryję u 
stóp krzyŜa (J 18, 25), Łukasz natomiast odnoto-
wuje Jej obecność w Wieczerniku w dniu Pięć-
dziesiątnicy, pisząc, Ŝe trwała na modlitwie ra-
zem z Apostołami (zob. Dz 1, 14). Jak naucza 
Sobór Watykański II (Lumen Gentium, rozdz. 
VIII), ta podwójna ikona wyraŜa w pełni rolę 
Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Maryja 
jest wzorem Kościoła, bo umie słuchać w mil-
czeniu BoŜego słowa miłości i przyzywa daru 

Ducha Świętego, Boskiego Ognia, który roz-
grzewa serca ludzi i prowadzi ich ścieŜkami 
sprawiedliwości i pokoju. [...] „Tchnął na nich i 
powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego”. O, 
jakŜe szczodry jest Pan! Dał im Ducha Święte-
go... Pana i OŜywiciela, który z Ojcem i Synem 
tę samą odbiera chwałę i cześć: równy w Bó-
stwie. Dał im Ducha Świętego. Powiedział: 
„Weźmijcie”. CzyŜ nie bardziej jeszcze oddał ich 
Duchowi Świętemu? CzyŜ człowiek moŜe 
„wziąć” Boga śywego i posiadać Go na wła-
sność? Chrystus więc oddał Apostołów – tych, 
którzy byli zaczątkiem Nowego Izraela i funda-
mentem Jego Kościoła – Duchowi Świętemu, 
Duchowi, którego „Ojciec pośle w Jego imię” (J 
14, 26), „Duchowi Prawdy” (J 16, 13), Duchowi, 
poprzez którego „miłość BoŜa rozlana jest w 
naszych sercach” (Rz 5, 5) – oddał, aby Go przy-
jęli jako Dar, Dar wysłuŜony u Ojca przez Mesja-
sza, przez cierpiącego Sługę Jahwe z proroctwa 
Izajasza. Dlatego teŜ naprzód „pokazał im ręce i 
bok” – ślady krzyŜowej ofiary – a potem jeszcze 
dodał: „którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane”. Tymi słowami potwierdził Dar. 
 

św. Jan Paweł II, 1982 i 1997 r. 
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Poniedziałek – 5 czerwca 2017 – NMP Matki Kościoła     J 2,1-11 
   630   Do BoŜej Opatrzności o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla córki Marty 
   900   Za †† Antoniego Ściborskiego w 11. rocznicę śmierci, ojca Kazimierza, matkę Olgę, brata 

Mariana i bratową Marię 
 1800 1. Za †† rodziców Danutę i Mieczysława, † brata Mieczysława oraz pomordowanych z rodzi-

ny Ciesielskich 
   2. Za † męŜa Piotra Porydzaj i wszystkich †† z pokrewieństwa      NaboŜeństwo czerwcowe 
Wtorek – 6 czerwca 2017         Mk 12,13-17 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Leszka z okazji 40. rocznicy urodzin o BoŜe błogosła-

wieństwo i zdrowie 
   2. Za † Mariana Bogdanika 
   800   W języku niemieckim: Za † Urszulę Kocur 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Wandy z okazji 90. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i dalsze zdrowie dla jubi-
latki i jej rodziny 

   2. Za †† męŜa Eugeniusza Janczyszyn, syna Czesława, matkę Ewę, teściów Marię i Antonie-
go, za zaginionego na wojnie ojca Wojciecha        NaboŜeństwo czerwcowe 

Środa – 7 czerwca 2017         Mk 12,18-27 
   630   Za †† rodziców Józefa i Anielę Durlak, brata Andrzeja i wszystkich †† z rodziny 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Marię, ojca Zygmunta, rodziców i pokrewieństwo z 

obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa Kazimierza Pytel, rodziców z obu stron i †† z rodziny 
   2. Za † Antoniego Derkacz (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej 12)     NaboŜeństwo czerwcowe 
Czwartek – 8 czerwca 2017 – Jezusa Chrystusa, NajwyŜszego i Wiecznego Kapłana      Mt 26,36-42 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Zofii w kolejną rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   2. Z podziękowaniem za zdrowie, z prośba o dalszą opiekę BoŜą dla Aleksandra, Amelki i 

Antosia 
 1630   NaboŜeństwo dla dzieci 
 1800 1. W intencji Gabrieli z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej 
   2. Za †† rodziców Katarzynę i Gerharda Niestrój, teściów Annę i Anzelma Kalus, †† Ruth 

Mizioch, Annę Horczyk i dusze w czyśćcu cierpiące 
      NaboŜeństwo ku czci Chrystusa NajwyŜszego Kapłana 
Piątek – 9 czerwca 2017         Mk 12,35-37 
   630   Za †† rodziców Magdalenę i Alojzego Rychel, brata Romana, ciocie Bronisławę i Annę, 

dziadków Rychel i Richter 
   900   Za †† męŜa Henryka w 15. rocznicę śmierci, syna Norberta, siostry, szwagra i dusze w 

czyśćcu cierpiące 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Danuty i Michała z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej dla całej rodziny 
   2. W intencji Ojczyzny           NaboŜeństwo czerwcowe 
 1900   Spotkanie dla młodzieŜy  
Sobota – 10 czerwca 2017 – bł. Bogumiła, biskupa      Mk 12,38-44 
   630 1. W intencji Barbary w rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalszą opiekę BoŜą 
   2. Za † męŜa Zdzisława i całe †† pokrewieństwo 
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † Agnieszkę Jęczmionka w rocznicę śmierci i jej † męŜa Wilhel-
ma w 40. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † męŜa Władysława Piwowar w 1. rocznicę śmierci, †† synów Andrzeja i Jana, rodzi-
ców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące 

Niedziela – 11 czerwca 2017 – Najświętszej Trójcy      Wj 34,4-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18 
   700   Do BoŜej Opatrzności o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki BoŜej w 

intencji Ŝyjących z rodzin 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Za †† rodziców Jana i Michalinę, trzech braci i siostrę 
 1030   W 18. rocznicę urodzin Wojciecha z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego w nauce i w dalszym Ŝyciu 
 1200   Z okazji 30. rocznicy ślubu Doroty i Przemysława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie dla jubilatów i rodziny 
 1500   Marsz dla śycia i Rodziny (początek na Rynku, zakończenie przy kościele MB) 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne ku czci Trójcy Świętej 
 1800   Za † męŜa Czesława Burban, za †† z rodziny Magdziak, Burban, Adamskich 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji nowowyświęconych kapłanów naszej diecezji 
 

• Wczoraj ks. Biskup udzielił święceń kapłańskich 7 diakonom. Dziś w kościele Farnym Msza 
prymicyjna ks. Patryka Wramby. 

• Dzisiaj Niedziela Zesłania Ducha Świętego, jedno z waŜniejszych uroczystości. Zapraszamy na 
godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory. Po 
niedzieli Zesłania Ducha Świętego w liturgii Kościoła wracamy do okresu zwykłego. 

• Jutro święto NMP Matki Ko ścioła.  
• Zapraszamy na naboŜeństwa czerwcowe po Mszach Świętych wieczornych. 
• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy. 
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• W czwartek święto Jezusa Chrystusa NajwyŜszego i Wiecznego Kapłana. Jest teŜ to patronalny 

dzień diecezjalnego Dzieła Modlitw w intencji kapłanów „Oremus”. 
• NaboŜeństwo dla dzieci w czwartek o 1630.  
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.  
• W sobotę, 10 czerwca od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Świętej. W sobotę kończy się czas przyjmowania Ko-

munii Świętej Wielkanocnej. Polećmy Miłosierdziu BoŜemu tych, którzy zaniedbali ten podsta-
wowy a zarazem minimalny obowiązek. 

• Tego dnia swoje 80. urodziny obchodzi ks. Jan Szywalski, emerytowany proboszcz w Studzien-
nej. Msza o 1000. 

• W niedzielę 11 czerwca podobnie jak w wielu miastach, takŜe w Raciborzu pod hasłem „Czas na 
Rodzinę” odbędzie się Marsz dla śycia i Rodziny. Rozpoczęcie o 1500 na Raciborskim Rynku. 
Marsz zakończy się przy kościele Matki BoŜej. Zapraszamy wszystkich do pokazania swojego 
poparcia dla tych podstawowych wartości. prosimy o pomoc w promocji Marszu. w zakrystii są 
plakaty i ulotki. 

• W sobotę, 10 czerwca planujemy pielgrzymkę do pobliskiego sanktuarium Matki BoŜej Fa-
timskiej w Turzy Śląskiej. Będzie to zarazem pielgrzymka dziękczynna dzieci komunijnych. 
Wyjazd o godz. 1530; w planie nawiedzenie Sanktuarium, RóŜaniec, Msza Święta. MoŜna udać się 
własnym pojazdem lub autobusem. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

• W dniach 27-28 czerwca (wtorek-środa) planujemy pielgrzymkę do Torunia i Lichenia. Koszt 
przejazdu i noclegu ok. 120 zł. Zapisy w kancelarii lub zakrystii (prosimy o wpłatę zaliczki). 

• RównieŜ w tę niedzielę, w ramach tzw. Niedzieli Pastoralnej, będziemy gościć diakona z Semi-
narium Duchownego. Będzie to szczególny dzień modlitw o nowe powołania. 
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• 10 czerwca na G. św. Anny pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych, Rozpoczęcie o 900; 
Msza o 1000. 

• 10-11 czerwca na Górze św. Anny pielgrzymka chórów. 
• W uroczystość BoŜego Ciała, 15 czerwca w Opolu Koncert Uwielbienia. Zapisy na wyjazd w 

zakrystii lub przez formularz internetowy. 
• 17 czerwca pielgrzymka entuzjastów Nordic Walking. 
• 18 czerwca o 1500 w kościele Matki BoŜej, odbędzie się koncert Eleni na rzecz Sanktuarium 

Matki Bo Ŝej. Cegiełki do nabycia zakrystii w cenie 20 zł. Dzieci i młodzieŜ mają wstęp wolny. 
• Raciborskie Centrum Kultury na swoich stronach internetowych zamieszcza regulamin i zaprasza 

do wzięcia udziału w projekcie „Raciborskie Dzielnice Kultury”. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Kolekta na potrzeby Seminarium 

Duchownego będzie w ramach niedzieli pastoralnej za tydzień. Dziś przed kościołem zbiórka na 
budowę Świątyni Opatrzności BoŜej w Warszawie. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
�  Irena Majewska, lat 91, zam. na ul. Słowackiego 46 
� Wanda Wanat, lat 77, zam. na ul. Skłodowskiej 29 
� Edward Gajcy, lat 78, zam. na ul. Katowickiej 15 
� Tadeusz Salamon, lat 81, zam. na ul. Katowickiej 3a 
� Jadwiga Musioł, lat 87, zam. na ul. Słowackiego 32 
� Krystyna Wojtyszek, lat 66, zam. na ul. Słowackiego 38 
� Halina Drzewińska, lat 69, zam. na ul. Słowackiego 69 

 
 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie 

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. 
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. 17.00 – 18.00; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


