
Trwająca już ćwierć wieku transformacja społeczno-

ustrojowa i gospodarcza w Polsce nie wszystkim 

obywatelom przyniosła poprawę bytu. Owszem, niektórym 

z nich udało się osiągnąć awans cywilizacyjny i podnieść 

niekiedy nawet znacznie swoją stopę życiową. Należy 

jednak pamiętać, iż w porównaniu z państwami Europy 

Zachodniej wciąż jesteśmy społeczeństwem ludzi ubogich. 

Miarą wartości systemu społeczno-politycznego państwa jest troska o najsłabsze 

ogniwo w społeczeństwie. Dojrzałe społeczeństwo dba o wszystkich swoich 

członków, wspiera słabych i stwarza dla nich szanse rozwojowe. Pomoc ludziom 

potrzebującym jest zadaniem nie tylko władz państwowych i samorządowych, lecz 

także organizacji „non-profit”, które są wiarygodnym miernikiem rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach. Zakres ubóstwa w Polsce 

jest również dużym wyzwaniem dla Kościoła, który poprzez swoje instytucje, 

zwłaszcza parafie, zakony, Caritas, Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz inne 

stowarzyszenia i fundacje, ale także przez bezpośrednie działanie swoich 

wyznawców spieszy z pomocą ludziom potrzebującym. Skala ubóstwa  

w społeczeństwie polskim pokazuje, jak wciąż bardzo potrzebne jest zaangażowanie 

charytatywne Kościoła. 

Głównym celem misji Kościoła jest wprowadzenie wiernych do wspólnoty Bosko-

ludzkiej miłości oraz stałe ich wspieranie, by w tej wspólnocie wytrwali aż do śmierci 

i przejścia do krainy wiecznej miłości, gdzie „nie będą już łaknąć ani nie będą już 

pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek” (Ap 7,16-17). Przechodząc więc w tym 

roku Jubileuszu Miłosierdzia przez drzwi kościołów stacyjnych, modlimy się nie 

tylko o zyskanie odpustu zupełnego dla zgładzenia zaciągniętych przez nas win 

i kar, ale także o to, by brama roku jubileuszowego okazała się dla nas bramą 

miłosierdzia. Żeby tak się stało, należy pełnić miłosierdzie nie tylko słowem  

i modlitwą, lecz przede wszystkim czynem. 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 24.04-01.05.2016 r. 
24.04.2016 – V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

600 Za †† Walentego i Gertrudę Wranik 

730 1. W int. Barbary i Marka Słowikowskich z ok. 25 r. śl. 
2. Za †† Jadwigę i Wilhelma Moskwa 

900 1. Za †† rodz. Piotra i Stanisławę Fiałkowskich, Jana i Stefanię Ciupa, syna Marka, 
matkę Irenę Kiepura 

2. W int. Marii i Edwarda Kobylańskich z ok. 56 r. śl. 
1030 1. W int. Maximiliana Zimny, Juliana Kubański, Magdalenę Kwaśny, Wiktora Guz, 

Kajetana Gwiazdowskiego z ok. Chrztu św. oraz Carla Zimny, Filipa 

Senczkowskiego z ok. Roczku 
2. Za † Jerzego Paskuda 

1200 Za † męża Zbigniewa Kogut w 5 r. śm. 

1630 NIESZPORY WIELKANOCNE  
1700 Za † Edwarda Lechowicz w 3 r. śm. 

25.04.2016 – PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY 
630 Za †† Maksymiliana i Łucję Gacka 

1800 1. Za † Jana Wardęgę w r. śm. 
2. Za †† Annę i Marię Stromskie 

26.04.2016 – WTOREK 

630 Za † Józefa Jargoń 
1800 1. W int. Mieczysława Zwolińskiego z ok. 71 r. ur. 

2. Za † Władysława Kajzer 
27.04.2016 – ŚRODA 

630 Za † Martę Cygan, †† rodziców, †† z rodziny 
1800 1. Za † Ernesta Letka 

2. Za †† Jerzego i Krystynę Stawinoga, †† rodziców z obu str., †† z pokr. 
28.04.2016 – CZWARTEK 

630 W int. Lesława i Zofii oraz o łaskę zdr. w rodzinie 
1800 SZKOLNA 1. W int. Leokadii z pod. za otrz. ł. z prośbą o bł. B. dla rodziny 

2. W int. Damiana Ficy z ok. 18 r. ur. 

29.04.2016 – PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ 
630 W int. Teresy z ok. 85 r. ur. 

1745 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1800 1. Za † Robert Idasiak, †† rodziców Tadeusza i Helenę Skowron 

2. Za † Beatę Malcharczyk (od rodziny Kowacz) 
30.04.2016 – SOBOTA 

630 Za †† rodz. Teklę i Józefa Żurek 
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do Sakramentu Pokuty  

1800 1.Za †† rodz. Henryka i Martę Zimny 
2. W int. Urszuli i Piotra z ok. 15 r. ślubu  

01.05.2016 – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

600 Za †† rodz. Wiktorię i Jerzego Kretek, Joannę i Adolfa Marklowskich, †† z rodz. 
Kretek, Panus 

730 Za † Wilhelma Zajonc 
900 1. Za † Leonardę Fieduk, †† rodz. z obu str. 

2. Za †† Gertrudę i Wilhelma Pasberg 
3. Za † Michała Michalskiego w 3 r. śm., †† rodz. Michalskich, Busleanu 

1030 1. Za †† rodz. Zofię i Kazimierza Pisanko 
2. Za † Alfreda Kupiec 

1200 W int. Piotra Bezymskiego z ok. r. ur. 
1300 W int. motocyklistów na rozpoczęcie sezonu 
1630 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  

1700 Za † Krystynę Cuber, †† z rodz. 
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OGŁOSZENIA 24 KWIETNIA 2016 r. 

1. Dzisiaj gościmy o. Leonarda SVD misjonarza z Portugalii. Bóg zapłać za wygłoszone 

Słowo Boże i modlitwę. Po Mszach można wesprzeć działalność misyjną ojca Leonarda. 

2. W tym tygodniu Kancelaria czynna w normalnych godzinach urzędowania. 

3. W poniedziałek święto św. Marka Ewangelisty. 

4. W czwartek:  

 o godz. 17.00 katecheza dla dzieci I komunijnych w salce na plebanii; 

 o godz. 18.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszamy dzieci do I kl. gimnazjum włącznie; 

 o godz. 18.40 Katecheza dla dorosłych; 

 Krakowskie Centrum Diagnostyki przeprowadzania badania gęstości kości, wydolności 

płuc oraz zakwaszeniu organizmu zaprasza na plac kościelny od godz. 11.30 do 

ambulansu na badania, koszt 30 zł. 

5. W piątek o godz. 17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

6. W sobotę: 

 O godz. 10.00 zbiórka dla ministrantów 

 o godz. 11.00 próba scholi dziecięcej w salce na plebanii; 

 o godz. 16.30 Nauka przedchrzcielna; 

 od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do Spowiedzi św.; 

7. W Niedzielę za tydzień: 

 w związku z  zapowiedzią poczynioną przez Papieża Franciszka w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego podczas modlitwy Regina caeli odbędzie się tzw. papieska zbiórka na rzecz ofiar 

konfliktu na Ukrainie; 

 o godz. 13.00 Msza św. w int. motocyklistów na rozpoczęcie sezonu motorowego. Kazania 

wygłosi o. Adam Parszywka z Krakowa, motocyklista oraz jeden z głównych organizatorów 

ŚDM w Krakowie; 

 w Miedoni o 10.30 Suma odpustowa ku czci św. Floriana. 

8. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 9-16 listopada 2016 

r. Koszt to 3300 zł + 100 $. Szczegółowy plan podany jest w gablotach i na stronie 

internetowej. Zapisy do końca maja. Zostało jeszcze 10 wolnych miejsc. Zapraszamy. 

9. Zostały wstawione i wyremontowane boczne drzwi do Kościoła (po waszej lewej stronie). 

Będą one otwierane w Niedziele od godz. 8.30. W przyszłości zostanie zainstalowany tam 

podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. 

10. „Rafamet” oraz „Odlewnia Rafamet” zaprasza swoich emerytów i rencistów na piknik  

z okazji 70-lecia. Szczegółowe informacje w gablocie. 

11. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, w którym: 

 Znamiona cudu – o wydarzeniach z kościoła św. Jacka w Legnicy; 

 List do pobratymców – nieznany list kard. S. Wyszyńskiego. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE: 

 Magdalena Szramek z Raciborza oraz Dominik Mazur z Opola (III) 

 Ewa Marców z Raciborza oraz Bogdan Wolka z Raciborza (III) 

 Dominika Stugiewicz z Raciborza oraz Tobiasz Miensopust z Raciborza (II) 

 Aneta Karcz z Raciborza oraz Szymon Tomczak ze Stryszowa (I) 

 Katarzyna Białas z Raciborza oraz Kamil Bień z Raciborza (I) 
 

DO PANA ODESZŁY: 

 Śp. Ludwika Badowska, l. 76; 

 Śp. Maria Jaworek, l. 82, Wieczny odpoczynek… 
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ZŁOTA MYŚL TYGODNIA 

Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy 

innym. kard. Stefan Wyszyński 

NA WESOŁO 

Przychodzi Jasiu do mamy i pyta:  

- Mamo co robisz?  

- Sieję ogórki.  

- A jakie: kiszone czy konserwowe?  

 

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika - mówi syn.  

- Coś Ty?! Gdy ja byłem w szkole, też go szukaliśmy. Że też nikt go do tej pory nie 

znalazł... 

 

Pijak wtoczył się do kościoła, usiadł w konfesjonale i nic nie mówi. Ksiądz czeka  

i czeka. Zakaszlał, żeby zwrócić uwagę pijanego, ale facet wciąż milczy. Ksiądz puka 

więc trzy razy, żeby zachęcić go do mówienia. Pijak wreszcie się odzywa: 

- Nie pukaj i tak nie ma papieru. 

 

Na lekcji religii ksiądz pyta: 

- Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg? 

- U nas w łazience. 

- Jasiu, co ty mówisz? Dlaczego?! 

- Bo codziennie rano mama wali do drzwi i krzyczy: 

"Boże, jeszcze tam jesteś?" 

PAPIEŻ FRANCISZEK O MIŁOSIERDZIU 

„W przypowieściach Bóg zawsze występuje jako pełen radości, 

przede wszystkim gdy przebacza. Znajdujemy w nich istotę 

Ewangelii oraz naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest ukazane 

jako siła, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i 

pociesza przebaczeniem” (MV 9). 

Czy przebaczenie kojarzy nam się ze smutkiem? Przyznajmy, że 

raczej tak. Gdy ktoś zawini wobec nas, to raczej nie jesteśmy 

uśmiechnięci. Tymczasem Bogu przebaczanie sprawia niekłamaną 

radość. On się cieszy, gdy może człowiekowi przebaczyć! 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W RACIBORZU 
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www.parafia-mikolaj.pl    *    kancelaria@parafia-mikolaj.pl 
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