
 „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 

moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go,  

i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 

przebywać”. 

Kilka lat temu, z przymrużeniem oka, 

opowiadano w Polsce o amerykańskich 

instrukcjach obsługi  takich urządzeń jak 

np. żelazko, zaczynających się od zwrotu 

„włóż sznur do gniazdka”. Pewne rzeczy są 

tak oczywiste, że nie potrzebują ani komentarza, ani tym bardziej instrukcji. Stąd 

niekłamany uśmiech towarzyszy nam, gdy widzimy, że ktoś próbuje tłumaczyć 

sprawy o których doskonale wiemy. 

Czy jednak w życiu duchowym nie jest tak, że uporczywie szukamy jakiś instrukcji? 

Zakłopotani podchodzimy nieraz do chrześcijaństwa, jak do skomplikowanej 

maszyny, która może mieć swoje kaprysy i obchodzenie się z nią według utartych 

schematów nie zawsze przynosi ten sam skutek, co może być źródłem 

zniecierpliwienia, albo i frustracji. 

Jezus przypomina nam, że życia duchowego nie da się zmierzyć od linijki; że nie 

można wyciągnąć z Ewangelii swoistego „ekstraktu”, który podobnie do leczniczej 

pigułki, byłby do zastosowania zawsze i wszędzie. Jeżeli chcemy, nawet nieśmiało, 

wchodzić w głębię naszej wiary, napotykamy Tajemnicę nieskończenie 

przekraczającą nasze sposoby rozumienia i radzenia sobie z rzeczywistością. 

„Będziemy u niego przebywać”. Chrystus chce, abyśmy nie poprzestawali na 

przyjmowaniu i przestrzeganiu Jego nauki; abyśmy nie tylko przyjmowali Jego 

błogosławieństwo i łaski sakramentalne, jako Coś, co przychodzi spoza nas, ale 

byśmy odkryli, że przez wiarę i przyjaźń z Nim, nasze życie staje się przestrzenią,  

w której On mieszka. W encyklice „Lumen fidei” czytamy: „W wierze «ja» wierzącego 

poszerza się, by zamieszkał w nim ktoś Inny, by żył w kimś Innym, i w ten sposób 

jego życie poszerza się w Miłości”. 

18 (132)/2016   01.05.2016 r. 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW 01-08.05.2016 r. 
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. 

02.05.2016 – PONIEDZIAŁEK – św. Atanazego 
630 W int. rodz. Derlatko, Moros 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 1. Za †† Marię i Józefa Woronowskich 

2. Za †† Józefa i Łucję Horak, synową Anielę, †† z pokr. 
03.05.2016 – WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

630 W int. rodz. Adamczyk 
900 W int. Ojczyzny 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 1. W int. Róży Różańcowej św. Teresy 

04.05.2016 – ŚRODA – św. Floriana 
630 W int. Ireny z ok. ur. oraz za † córkę Beatę 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 1. Za † Ludwika Paluch 

2. Za † Annę Zgorzały, †† rodz. Genowefę i Alojzego Zgorzały 
05.05.2016 – CZWARTEK – I CZWARTEK 

630 1. Za † Łucję Tkocz 
2. Za † Janinę Olejnik w 1 r. śm. 

1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 SZKOLNA 1. Za † Henryka Cycon 

2. Za †† rodz. Jana i Flawię Szczech 
06.05.2016 – PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. AP. FILIPA I JAKUBA – I PIĄTEK 

630 1. W int. czcicieli NSPJ 
2. Za †† rodz. Janinę i Władysława Firek, teściów Czesława i Teodozję Cegłowskich, siostrę 
Elżbietę, brata Kazimierza 

1715 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 1. Za † Bogusława Wójcik 

2. Za † Pawła Kasza 
1900 Nabożeństwo majowe dla młodzieży 

07.05.2016 – SOBOTA – I SOBOTA 
630 1. Za † Mariana Świerczek w 1 r. śm. 

2. W int. Wspólnoty Żywego Różańca 
800 ODWIEDZINY CHORYCH 

1630 NAUKA PRZEDCHRZCIELNA 
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do Sakramentu Pokuty  
1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 Za †† Elżbietę i Leszka Szablińskich, †† z rodz. 

Chrzest św.: Florian Jonczyk 
08.05.2016 – VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

600 W int. żyjących i †† z rodz. Kapitza i Kmiecik 
730 Za † Marię Polok, †† rodz., †† pokr. 
900 Za †† rodz. Martę i Ignacego Wochnik 

1030 1. Za †† Gertrudę i Alfreda Kołek, †† pokr. 
2. W int. Emilii Jakubowskiej z ok. 1 r. ur. oraz Joanny i Łukasza Jakubowskich z ok. 1 r. śl. 

1200 1. W int. Lucjana Udo z ok. 75 r. ur. 
2. Za † Lidię Kłosek 

1630 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  ZE ZMIANĄ TAJEMNIC DLA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH 
1700 Za †† Łucję i Jana Tomiczek 
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OGŁOSZENIA 01 MAJA 2016 r. 

1. Dzisiaj: 

 Gościmy o. Adama Parszywkę z Krakowa. Bóg zapłać za wygłoszone Słowo Boże; 

 zbiórka na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie; 

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

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

• rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe będą odprawiane w dni powszednie  

o 17.30, a w niedzielę o 16.30. Gorąco zachęcamy wszystkich parafian, dzieci i starszych 

do udziału w tych nabożeństwach 

2. W tym tygodniu Kancelaria czynna w czwartek i piątek w normalnych godzinach 

urzędowania. 

3. W Poniedziałek, wtorek i środę w ramach nabożeństw majowych odprawimy dni 

krzyżowe. 

4. We wtorek UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, zapraszamy na Mszę św. w int. 

Ojczyzny o godz. 9.00. 

5. W czwartek, piątek i sobotę przypadają I dni miesiąca maja. 

6. W czwartek – I czwartek:  

 o godz. 17.30 Nabożeństwo majowe dla dzieci, a po nim 

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

7. W piątek święto św. Ap. Filipa i Jakuba – I piątek: 

 o godz. 17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 

8. W sobotę – I sobota: 

 od godz. 8.00 odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w kancelarii, zakrystii lub 

telefonicznie; 

 o godz. 9.00 w salce na plebanii egzamin dla 3 klas gimnazjum  

 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. 

 o godz. 19.30 Czuwanie dla młodzieży w klasztorze Annuntiata 

9. W Niedzielę za tydzień: 

 zbiórka na renowację Katedry Opolskiej; 

 o godz. 16.30 Nabożeństwo Majowe ze zmianą tajemnic dla wspólnoty Żywego Różańca 

oraz przyjęciem nowych członków. 

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

r. Szczegółowy plan podany jest w gablotach i na stronie internetowej. Zapisy do końca 

maja. Zostało jeszcze 8 wolnych miejsc. Prosimy te osoby, które się zapisały by przyniosły 

zaliczkę. Zapraszamy. 

11. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, w którym: 

 Wolni niewolnicy – o Ślubach Jasnogórskich; 

 Potwierdzają objawienie Boga? – o Bożej obecności dzisiaj. 
 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE: 

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

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

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

DO PANA ODESZŁY: 

 Śp. Elżbieta Rudek, l. 68, Wieczny odpoczynek… 
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 ZŁOTA MYŚL TYGODNIA 

Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości.  

(Khalil Gibran) 

 

NA WESOŁO 

U dentysty w fotelu siedzi przerażony ksiądz:  

- Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Czy na pewno potrafi pan bezboleśnie 

wyrwać zęba?  

- No, nie zawsze. Tydzień temu, na przykład, podczas wyrywania zwichnąłem sobie 

rękę.  

 

Mężczyzna skarży się lekarzowi:  

- Panie doktorze, jak tylko zaczynam pracę to zaraz zasypiam.  

- A gdzie pan pracuje?  

- W punkcie skupu.  

- A co pan tam robi?  

- Liczę barany. 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK O MIŁOSIERDZIU 

„Jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to my 

najpierw doznaliśmy miłosierdzia. Przebaczenie zniewag staje się 

najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas 

chrześcijan jest nakazem, od którego nie możemy się uchylać” 

(MV 9). 

Potrafimy w życiu wiele rzeczy sobie wytłumaczyć. Także ciągłe 

zwlekanie z trudnymi decyzjami, albo zwalnianie się  

z odpowiedzialności, w oczekiwaniu na to, że ludzie wokół nas 

wreszcie dojrzeją. Trwanie w Bożej obecności uzdalnia nas do 

bycia tymi, którzy kochają jako pierwsi.  

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA W RACIBORZU 

PL 47-400 Racibórz, ul. Kościelna 1   *   tel.:  +48 32 415 22 56 

www.parafia-mikolaj.pl    *    kancelaria@parafia-mikolaj.pl 

Konto parafialne:  BS Racibórz: 33 8475 0006 2001 0012 8603 0001 


