parafii pw. NSPJ w Raciborzu

1

Podwyższenia
więtego
Podwy szenia Krzyża
Krzy a Świ
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27 kwietnia

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Z Ewangelii wg św. Jana (J 20,19-31)
„Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i
bok. 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”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc
uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale
on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł
mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł:
”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego”.
Jedynie miłosierdzie jest tak subtelne,
aby wejść przez zamknięte drzwi i
wprowadzić pokój i radość, nie
przerażając, nie zniewalając, nic nie
narzucając. Kiedy przyjmuję Miłosiernego
w wieczerniku mojego serca, kiedy
rozpoznaję Go, raduję się Jego obecnością,
przyjmuję dar Jego Ducha – staję się

posłanym do innych, by to miłosierdzie
dalej przekazywać! Niedowiarek to ten,
który nie wierzy, że może być kochany
gratis
–
miłością
uprzedzającą,
przebaczającą,
posyłającą!
Wierzący
natomiast to ten, który przyjmuje z
wdzięcznością dar miłosierdzia!
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PONIEDZIAŁEK – 28.04.2014 – Uroczystość św. Wojciecha
7.00 - Za + Stanisława Kucio, ++ z rodziny Kucio oraz d. w c.
18.00 - Za + Zofię Konopka w dniu ur.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodziny Lasak oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinach synów.
WTOREK – 29.04.2014 – Święto św. Katarzyny Sienieńskiej
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Elżbiety z ok. ur. i o zdrowie i błog. Boże dla dzieci, wnuków
i prawnuków.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. rocz. ślubu Piotra i Korneli oraz o błog. Boże dla córki Emilki.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 13 rocz. ur. Piotrusia oraz o błog. Boże dla rodziny.
ŚRODA – 30.04.2014
7.00 - Za + Adama Krakowiaka i d. w c.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny oraz za + męża Franciszka
Kubik i ++ z rodziny Kubik i Moczygęba.
- Do B. Op. i MB Częstochowskiej… z ok. 82 rocz. ur. Stanisława z prośbą o zdrowie i błog.
Boże w rodzinie oraz za ++ z rodziny, + brata Henryka i + szwagra Jerzego.
I CZWARTEK miesiąca – 1.05.2014 – wsp. św. Józefa Rzemieślnika
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 84 rocz. ur. Heleny z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
- Za + ojca Stanisława, + żonę Genowefę i Bronisławę i ++ z rodziny Wojtaszek, Marczuk i
Olech.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Małgorzaty Tomczak i Daniela Buhl oraz ich rodzin.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 1 rocz. ślubu Łukasza i Anny oraz o szczęśliwe rozwiązanie
dla Anny.
I PIĄTEK miesiąca – 2.05.2014
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za ++ rodziców Jana i Zofię ich dzieci Wilhelma i Matyldę, + męża Stefana, syna Rudolfa i
d. w c.
18.00 - Za + męża i ojca Jana Kowolik z ok. ur. oraz ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
- Za + Katarzynę Szymon, ++ z rodziny oraz d. w c. i w pewnej intencji.
SOBOTA – 3.05.2014 – Uroczystość NMP, Królowej Polski
7.00 - Za + Adama Krakowiak dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii i Marty z ok. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodziny Lot i Szalecki.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. córki Ewy z ok. 55 rocz. ur. oraz o zdrowie i błog. Boże dla
synów i synowej oraz w int. szwagra Hajni z ok. 80 rocz. ur. i o szybki powrót do zdrowia.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 4.05.2014
7.00 - Za + męża Antoniego w dniu ur, ++ rodziców, teściów, siostry i braci oraz ++ z rodz.
Tomala i Klama.
8.30 - Do Miłosierdzia Bożego, MB Fatm i św. O. Pio… w int Joachima z ok. 60 rocz. ur. oraz o
zdrowie i błog. Boże dla dzieci i wnuka.
- Za + mamę Elfrydę w 1 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
10.00 - Za ++ z rodziny Titz, Angielski, Sienkiewicz oraz za d. w c.
- Za + siostrę Marię w 6 rocz. śm., + brata Marka z ok. imienin, ++ z rodziny i pokrew.
11.15 - Za + Ireneusza z ok. kol. rocz. śm.
- Za ++ Marię i Stanisława Janik oraz za ++ z rodziny Ataryk i Świackiewicz.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Małgorzaty oraz o zdrowie dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int Wacławy z ok. 70 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
16.00 - Nabożeństwo majowe.
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♦ Druga Niedziela Wielkanocy jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Nasze myśli

zmierzają dziś ku Chrystusowi Miłosiernemu, który ukazał się św. Siostrze
Faustynie objawiając jej tajemnicę Bożego Miłosierdzia. W Rzymie kanonizacja
Ojca Św. Jana Pawła II wielkiego czciciela Bożego Miłosierdzia, który ustanowił
to Święto dla całego Kościoła i Jana XXIII – Papieża Pokoju.
♦ O godz. 16.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połączone z dziękczynieniem
za dar kanonizacji Ojca Świętego.
♦ W poniedziałek przypada obchód przeniesionej uroczystości św. Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Po Mszy modlitwy do św. O. Pio.
♦ We wtorek obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
♦ W środę o godz. o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W środę o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Jemielnicy odbędzie się

Wielkanocne czuwanie dla Młodzieży ku czci św. Józefa, patrona naszych rodzin.
♦ W czwartek 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa rzemieślnika. W parafii

Jemielnica Diecezjalne Święto Rodziny. O godz. 11.00 Msza św. pod
przewodnictwem ks. Biskupa.
♦ I Czwartek miesiąca - czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O
godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. O godz.
17.30 rozpoczęcie nabożeństw majowych.
♦ I Piątek miesiąca – Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00 Msza św. w intencji
czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych
kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego (wystawienie Najśw.
Sakramentu) - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzinki ku czci Męki Pańskiej i
adoracja w ciszy. O godz. 17.30 nabożeństwo majowe.
♦ Sobota (3 maja) - obchodzimy Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej
Polski. Msze św. w naszej parafii będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00. Ze względu na
uroczystość, opuszcza się celebrowanie I Soboty miesiąca, nie będzie także
odwiedzin chorych - zapraszamy parafian do udziału we Mszy św.
♦ Rozpoczyna się miesiąc maj, który od wieków poświęcony jest Matce Syna
Bożego. Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach majowych, w dni
powszednie o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 16.00.
♦ Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona na Caritas diecezji opolskiej.
♦ Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowanie za wielkanocny
dar dla biednych. Dary zostały przekazane dla osób potrzebujących stałej pomocy,
dla bezdomnych przebywających w czterech domach w ośrodku „Barka”, do Domu
Samotnej Matki oraz do Domu Dziecka w Kadłubie. Bóg zapłać za okazaną miłość
miłosierną.
♦ Dziękujemy także za okazaną pomoc w przygotowaniu naszej świątyni do
godnego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy.
♦ Parafia św. Wawrzyńca organizuje pielgrzymkę do Fatimy w terminie od 8.10
do 15.10 br., koszt pielgrzymki 2,700 zł + 75 euro. Szczegółowe informacje na
plakacie lub w parafii św. Wawrzyńca.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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ŚWIĘCI
PAPIEŻE
We
wspólnocie
Kościoła cieszymy się
dwoma nowymi świętymi
papieżami. Jeden jest
nazywany
Papieżem
Uśmiechu, drugiego imiona są marką samą w sobie. Jeden czuł szczególną
sympatię do Polski, obierając w latach seminaryjnych za wzór św. Stanisława
Kostkę; drugi przez fenomen swojego pontyfikatu tę sympatię rozszerzył po
całym świecie.
Jan XXIII, mimo zaledwie pięcioletniego pontyfikatu, zwołał Sobór
Watykański II. Nikt się nie spodziewał, że jego posługa może być dla Kościoła
aż tak ważna. Jan Paweł II, przez 27 lat pontyfikatu, wcielał w życie nauczanie
soborowe, dążąc do tego, aby Kościół był autentycznym świadkiem Chrystusa.
Obydwaj nowi święci w swoich encyklikach przypominali, że Ewangelia
powinna znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym. Jan Paweł II pisał
ponadto m.in. o człowieku, o Osobach Trójcy Św., o Maryi, o Eucharystii, o
Miłosierdziu Bożym, o jedności chrześcijan. Jego nauczanie pozostaje wciąż
niezgłębionym źródłem inspiracji.
Jan XXIII i Jan Paweł II to święci bardzo medialni, którzy za życia potrafili
z łatwością zjednywać sobie ludzi – sposobem bycia pokazywali, że Kościół jest
autentycznie zainteresowany radościami i troskami współczesnego człowieka.
Kanonizowani papieże podpowiadają nam, że świętość nie jest drogą
zarezerwowaną dla niektórych, ale zaproszeniem dla wszystkich. Jan XXIII
powiedział: „Można być świętym z pastorałem w ręku, ale tak samo dobrze
można nim zostać, mając w ręku miotłę”, a Jan Paweł II: „Każde życie, nawet
najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga”.
Wspomnienie liturgiczne św. Jana XXIII będziemy obchodzić 11
października, a św. Jana Pawła II 22 października.
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