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Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
Ewangelia według św. Mateusza (11, 25 – 30) 
 

„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyŜ takie było Twoje 
upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt teŜ nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i 
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” 
 

erce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo 
upodobał”. Modląc się tak, myślimy o tym 

upodobaniu odwiecznym, jakie ma Ojciec w 
Synu: Bóg w Bogu, Światłość w Światłości. To 
upodobanie oznacza teŜ miłość: tę miłość, której 
zawdzięcza swe istnienie wszystko, co istnieje: 
bez niej, bez miłości i bez Niego, bez Słowa – 
Syna „nic się nie stało, co się stało” (J 1, 3). To 
upodobanie Ojca znalazło swój wyraz w dziele 
stworzenia, zwłaszcza w stworzeniu człowieka, 
gdyŜ Bóg „widział, Ŝe wszystko, co uczynił, jest 
dobre... jest bardzo dobre” (por. Rdz 1, 31). CzyŜ 
więc Serce Jezusa nie jest tym „punktem”, w 
którym równieŜ człowiek moŜe odzyskać pełne 
zaufanie do wszystkiego, co stworzone? Widzi 
wartość, widzi ład i piękno świata. Widzi sens 
Ŝycia. „Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bar-
dzo upodobał”. Idziemy nad brzegi Jordanu. 
Idziemy na górę Tabor. Tu i tam w zapisie 
Ewangelistów odzywa się głos niewidzialny, a 
jest to głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 
3, 17; 17, 5). Odwieczne upodobanie Ojca idzie 
za Synem, kiedy stał się On człowiekiem, kiedy 
podjął mesjańskie posłannictwo wśród świata. 

Kiedy mówił, Ŝe pokarmem Jego jest pełnić wolę 
Ojca. Kiedy wolę tę ostatecznie wypełnił, stając 
się posłuszny aŜ do śmierci krzyŜowej. Wówczas 
owo odwieczne upodobanie Ojca w Synu, które 
naleŜy do wewnętrznej tajemnicy Boga – Trójcy, 
stało się cząstką dziejów człowieka. Sam bowiem 
Syn stał się Człowiekiem, a jako Człowiek miał 
serce, którym miłował i którym odpowiadał na 
miłość. Przede wszystkim na miłość Ojca. I dla-
tego teŜ na tym Sercu, na Sercu Jezusa skupiło 
się upodobanie Ojca. Jest to upodobanie zbaw-
cze. Ogarnia nim bowiem Ojciec – w Sercu swo-
jego Syna – wszystkich, dla których ten Syn stał 
się Człowiekiem. Wszystkich, dla których ma 
Serce. Wszystkich, za których umarł i zmar-
twychwstał. W Sercu Jezusa człowiek i świat 
odzyskuje upodobanie Ojca. Jest to Serce nasze-
go Odkupiciela. Jest to Serce Zbawiciela świata. 
Łączymy się w naszej modlitwie z Maryją. Łą-
czymy się z Tą, od której Syn BoŜy wziął swoje 
ludzkie Serce. Prosimy, by nas do Niego przybli-
Ŝała. Prosimy, by w Sercu Syna przybliŜyła do 
człowieka i świata upodobanie Ojca. Miłość Oj-
ca. Miłosierdzie Boga. 

św. Jan Paweł II, 1986 r. 
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Poniedziałek – 19 czerwca 2017        Mt 5,38-42 
   630   W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo 

Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej 
   900   Za † męŜa Jana Ujec, †† ojców z obu stron, szwagra Tadeusza i teściową 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Jana i Marii Jakubczyk z okazji 35. rocznicy ślubu z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jubila-
tów i całej rodziny 

   2. Za †† teściów Jadwigę i Józefa Kula, †† braci i siostrę 
     NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 
Wtorek – 20 czerwca 2017 – św. Alozjego Gonzagi, zakonnika    Mt 5,43-48 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności, Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji 

Gizeli w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe 
błogosławieństwo, za †† męŜa Winfryda, rodziców, brata i bratową 

   2. Za †† rodziców Albertynę i Alojzego Podeszwa, brata Herberta i bratanicę Irenę 
   800   W języku niemieckim: Für die †† Gertrud KrzyŜanowska und Antoni Grzegorczyk 
 1800 1. Za † mamę i babcię Lilianę Fliszkieiwcz w 4. rocznicę śmierci 
   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w 30. rocz-

nicę ślubu Kazimiery i Eugeniusza oraz w 1. rocznicę ślubu ich córki Eweliny i Marka 
      NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 
Środa – 21 czerwca 2017 – NMP Opolskiej       Mt 12,46-50 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Hildegardę i Franciszka Ziętek, siostrę, dwóch 

braci, bratową, szwagra i dziadków z obu stron 
   900   Za †† rodziców Janinę i Jana Gumiennych w kolejne rocznicę śmierci i †† z rodziny 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Olgę Fajngold, † ojca Maksymiliana, †† z obu stron i 

za dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Z okazji 20. rocznicy ślubu Małgorzaty i Andrzeja o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla 

całej rodziny    NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 
Czwartek – 22 czerwca 2017         Mt 6,7-15 
   630 1. Za †† rodziców Maksymiliana i ElŜbietę Kłosek, †† dziadków Kłosek, Balarin i pokre-

wieństwo 
   2. Za †† wnuczkę Julię i mamę Balbinę oraz za †† z rodzin Łuczak, Kadaczyński, Rosikoń, 

Lipa, Szymański, Bober 
 1630   Spowiedź dla dzieci i gimnazjalistów 
 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800 1. Za † Jadwigę Daniel w 5. rocznicę śmierci 
   2. Za †† rodziców Genowefę i Franciszka, †† rodzeństwo Władysławę i Romana, †† teściów 

Józefa i Martę i dusze w czyśćcu cierpiące 
   3. Za † męŜa Jana Weselak i †† z rodziny 
     NaboŜeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną 
Piątek – 23 czerwca 2017 – Najświętszego Serca Pana Jezusa     Mt 11,25-30 
   630   Za † Bogusławę Kozicką w rocznicę śmierci, †† Natalię, Franciszka, Jana, Helenę, Alek-

sandrę Brzoska, Józefa Marcinkowskiego, Helenę Fedak, †† z pokrewieństwa 
   900   Za †† Weronikę, Jana i Bolesława Szeremet oraz Ilinę i Jana Gorzko 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1630   Msza św. na zakończenie roku szkolnego Dziękczynna w intencji dzieci, młodzieŜy, ich 

rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich Parafian 
 1800 1. Za † ojca Pawła Świętek 
   2. Za † tatę Zbigniewa Zając (od dzieci Maksymiliana i Marty) 
     NaboŜeństwo czerwcowe 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa na zakończenie roku szkolnego i akademickiego 
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Sobota – 24 czerwca 2017 – Narodzenie św. Jana Chrzciciela     Łk 1,57-66.80 
   630   Za †† rodziców Stefanię i Franciszka Strzałka, Marię i Bartłomieja Potaczek, babcię Kata-

rzynę Potaczek, krewnych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Szefler i całe †† pokrewieństwo 
   2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w intencji ro-

dziny Koza   (do modlitwy wiernych: za roczne dziecko Kacper Kozioł) 
XII Niedziela Zwykła – 25 czerwca 2017    Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33 
   700   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Alicję i Mariana, męŜa Mariana, teściów Cecylię i 

Zygmunta, dziadków z obu stron i pokrewieństwo  
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Z okazji 60. rocznicy urodzin ElŜbiety z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1030 1. W intencji rocznych dzieci: Maja Karolina Musiolek, Maja Wala 
   2. Za † ojca Jana Grabuńczyka w 3. rocznicę śmierci i za † mamę Zofię 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji 80. r. urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantki i dla całej rodziny 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Zofię i Rudolfa, brata Zygmunta, dziadków z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o duchową odnowę dla całej naszej parafii 
 

• Dzisiejszej liturgii odpustowej przewodniczy i kazania głosi ks. Robert Sadlak. Dziękujemy 
za obecność. Przy okazji pragniemy poinformować, Ŝe ks. Robert w minionych tygodniach 
zakończył studia doktoranckie na KUL i został mianowany prefektem, czyli wychowawcą 
kleryków w Seminarium. Gratulujemy i Ŝyczymy szczególnego błogosławieństwa na tę po-
sługę. 

• Dzisiaj jeszcze o 1400 Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. O godz. 1600 RóŜa-
niec Fatimski. Zapraszamy takŜe na godz. 1730 na naboŜeństwo czerwcowe z procesją euchary-
styczną. 

• Dzisiaj takŜe o 1900 w kaplicy pod kościołem ostatni przed wakacjami Wieczór Filmowy. Wy-
świetlimy film „Biała jak mleko, czerwona jak krew” o młodzieńczej miłości, ale i o walce ze 
śmiertelną chorobą.  

• Przy kościele Matki BoŜej dziś o 1500 koncert Eleni. Cegiełki do nabycia przed koncertem. 
• W poniedziałek o 2000 próba scholi. 
• 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 

Świętej. 
• W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
• W piątek przypada liturgiczna Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do 

uczestnictwa tego dnia we Mszy Świętej. O 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. Tego dnia 
takŜe przypada zakończenie roku szkolnego. Dzieci, rodziców wychowawców zapraszamy na 
Mszę dziękczynną na godz. 1630. MłodzieŜ i studentów zapraszamy na Mszę na godz. 1900. 

• Dzieci zachęcamy do spowiedzi na zakończenie roku szkolnego, przed wakacjami. Okazja w 
czwartek o 1630. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• RównieŜ w przyszłą niedzielę w klasztorze Annutiata ostatnie przed wakacjami Spotkanie dla 

rodzin. Temat spotkania: „Im bli Ŝej tym bliŜej siebie”. Celem jest umocnienie i pogłębienie więzi 
małŜeńskich i rodzinnych. Rozpoczęcie o 1600. Zapewniona jest opieka dla dzieci. 

• Z piątku na sobotę (z 23 na 24 czerwca) o 200 wyruszy pielgrzymka do Fatimy. 
• Przypominamy, Ŝe w dniach 27-28 czerwca planowaliśmy pielgrzymkę do Torunia i Lichenia. 

W związku z niezbyt wystarczającym zainteresowaniem istnieje moŜliwość wyjazdu, ale po nieco 
większych kosztach. Osoby zapisane, a takŜe inne osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o 
kontakt w zakrystii. 
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• 21 czerwca w kościele na Ocicach spotkanie bractwa św. Józefa (od 1800). 
• 24 czerwca na G. św. Anny pielgrzymka RóŜ RóŜańcowych Rodziców. 
• 25 czerwca w Rudach o 1700 koncert organowy. Wystąpi Stanisław Pielczyk. 
• 30 czerwca w Opolu koncert charytatywny na rzecz katedry opolskiej. 
• 2 lipca na G. św. Anny pielgrzymka dzieci. Rozpoczęcie o 1000. 
• Ojcowie Franciszkanie z G. św. Anny zapraszają na Święto MłodzieŜy (17-22 lipca). Plan na 

plakatach i na stronie swietomlodziezy.com. 
• Od 27 do 30 lipca w Czernej k. Krakowa odbędą się Karmelitańskie Dni Młodych. Zgłoszenia 

na www.bosi.org.pl 
• Od 12 do 19 sierpniu w Raciborzu planowany jest Centralny Zlot Turystów Kolarzy . Szczegóły 

i zapisy na plakatach (raciborz.pttk.pl/66zlot). 
• Przypominamy, Ŝe Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Raciborza wyrusza 14 sierpnia. 
• Przed kościołem do nabycia „Mały Gość Niedzielny” z najnowszą płytą Arki Noego.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka na 

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

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Magdalena Salwiczek, lat 44, zam. na ul. Dworskiej 52 (pogrzeb w poniedziałek o 1100) 
� Jan Kulczycki , lat 67, zam. na ul. Opawskiej 62 (pogrzeb w poniedziałek o 1200) 
� Bronisław Dempniak, lat 87, zam. na ul. Warszawskiej 34 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 

 
Diecezjalny Instytut Muzyki Ko ścielnej 
ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018. Kontynuując po-
nad 40-letnią tradycję kształcenia muzyków na Opolszczyź-
nie pragniemy zaprosić dzieci, młodzieŜ i dorosłych Bogata 
oferta kierunków pozwala na kształcenie się w naszym In-
stytucie od szkoły podstawowej po kierunki podyplomowe. 
W tym roku oferujemy nowy kierunek adresowany do osób 
odznaczających się predyspozycjami muzycznymi i zaintere-
sowanych śpiewem piosenki religijnej: Wokalistyka. Konty-
nuujemy równieŜ nabór do Chóru chłopięcego Pueri Canto-
res Opolienses oraz Chóru Schola Cantorum Opoliensis. 
Zapraszamy na kierunki: Ogródek Muzyczny (dla dzieci); 
Organista; Organista – podyplomowe; Prowadzenie Zespo-
łów Śpiewaczych; Kapelmistrz Orkiestry Dętej:  Wokalisty-
ka – specjalizacja: Piosenka Religijna; Kurs Psałterzystów; 
Kurs Przygotowawczy. Zgłoszenia informacje i egzaminach 
na stronie www.dimk.diecezja.opole.pl 

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. 


