
 „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, 

zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy 

przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy  

i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której nasz 

przyjaciel rzadko do nas dzwoni, oszukuje nas, 

zachowuje się tak, jakbyśmy byli dla niego 

zupełnie obcy. W takiej sytuacji dosyć szybko 

zaczniemy patrzeć na niego z obojętnością, albo  

i z niechęcią. Gdy ktoś zaniedbuje modlitwę osobistą, 

postępuje wbrew przykazaniom, daje Bogu powód do 

tego, aby zaczął go traktować jako nieprzyjaciela. 

Słowo Boże mówi, że dla każdego grzesznika (także dla nas) jest 

ratunek! Gdy wierzymy, to doświadczamy usprawiedliwienia. Chrystus pisze Ojcu 

usprawiedliwienie Swoją Krwią przelaną w męce i na krzyżu. „Ojcze, nie patrz na 

ich grzechy, ale na to, co Ja dla nich robię”. 

Możemy pozostać w jakiejś mierze obojętni na mękę, śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa. Możemy wciąż łudzić się, że o wiele bardziej potrzebują Go inni, ale nie my. 

Kiedy jednak ten ogrom Bożej miłości prowokuje nas do odpowiedzi i chcemy Go 

przyjąć, przeczuwając, że to co dotąd niemożliwe, odtąd może stać się realne, 

stajemy się na nowo w oczach Ojca sprawiedliwymi. Wiara jest więc „kodem 

dostępu” – tak jak mamy hasła do poczty elektronicznej, czy bezprzewodowego 

internetu, podobnie takim „hasłem”, kluczem jest nasza wiara. Chodzi tu nie tyle  

o świadomość, że gdzieś tam jest Bóg, który daje nam zasady postępowania i kiedyś 

nas z nich rozliczy, ale o odkrycie, że Bogu zależy na nas bardzo osobiście, a my 

możemy na to Jego zaangażowanie, równie osobiście odpowiedzieć. 

„Zachowajmy pokój z Bogiem”. On traktuje nas jako Swoich przyjaciół, i my 

przeżywajmy relację z Nim coraz bardziej, jako zażyłą przyjaźń. 

21 (135)/2016   22.05.2016 r. 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW  22-29.05.2016 r. 
22.05.2016 – NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

600 Za † Anielę Łachoda  
730 W int. Ireny z ok. ur. 
900 1. Za †† rodziców Anielę i Eugeniusza Smaga, †† dziadków Annę i Grzegorza Smaga 

2. W int. Joanny i Rudolfa Błaszczok 
1030 W int dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii św. 
1200 1. W int. Pauliny Łacek w 6 r. ur. 

2. Za † Józefa Świerczyna w 20 r. śm. 
1500 PROCESJA KU CZCI ŚW. URBANA  
1700 Za † męża Joachima Krawiec, † ojca Jana Wolańskiego 

23.05.2016 – PONIEDZIAŁEK 
630 1. W int. Róży Matki Boskiej Bolesnej (IV) o bł. B. oraz za †† 

2. Za †† rodziców Franciszka i Zofię Kwapik 
1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 1. Za † Jana Lukoszek 

2. Za † Mariannę Paprotną (od sąsiadów) 
1900 Spotkanie dla 2 kl. gimnazjum 

24.05.2016 – WTOREK – NMP Wspomożycielki Wiernych 
630 1. Za †† Paulinę i Mikołaja Białdyga oraz o bł. B. dla żyjącej rodziny 

2. Za † Marię Jaworek w 30 dz. po śm. 
1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 1. Za † Urszulę Sokołowską w 3 r. śm. 

2. Za † Helenę Latka w 2 r. śm. 
1900 Spotkanie dla 2 kl. gimnazjum 

25.05.2016 – ŚRODA 
630 1. Za † Rozalię Mucha 

2. Za † Elżbietę Kałembasiak w 1 r. śm. 
1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1800 1. Za † Urszulę Musioł, †† ojców, Beatę Furgoł 

2. W int. Romana z ok. 70 r. ur. 
26.05.2016 – CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

600 wolna 
730 Za † mamę Danutę Kuczyńską 
930 1. W int. parafian 

2. Za †† rodz. Krystynę i Bolesława Kowalczyk, Waltera i Dorotę Nosol 
3. Za †† rodz. Wandę i Franciszka Drab, † Wandę Kozłowską 
4. Za † Marię Grychtol 

1200 wolna 
1700 Za † syna Daniela Śpiewak w 5 r. śm. 

27.05.2016 – PIĄTEK – OKTAWA BOŻEGO CIAŁA 
630 Za †† w maju: Stefania Rostkowska, Jan Gniewek, Maria Jaworek, Elżbieta Rudek, Wanda 

Serwach 
1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ 
1800 1. Za † męża Konrada Kamińskiego 

2. Za †† Zofię i Eryka Michalskich, †† z rodz. Michalski, Rudek 
28.05.2016 – SOBOTA – OKTAWA BOŻEGO CIAŁA 

630 1. Za † Marię Zimny, †† rodziców i rodzeństwo 
2. W int. Celiny i Andrzeja z ok. 20 r. śl. 

1630 Nauka przedchrzcielna 
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do Sakramentu Pokuty  
1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ 
1800 W int. Iwony z ok. ur. 

29.05.2016 – NIEDZIELA – IX ZWYKŁA – FESTYN PARAFIALNY – OKTAWA BOŻEGO CIAŁA 
600 Za † Józefa Brzinczek  
730 Za † Zygfryda Kieś 

Za † Michała Stanik 
900 1. Za † Jana Lisa w 8 r. śm. 

2. W int. Katarzyny i Grzegorza Miketnik z ok. 20 r. śl., o bł. B. dla dzieci oraz o cierpliwość  
w chorobie dla Stanisława 

1030 W int. Anny Zippel z ok. Chrztu św. oraz Oliwi Rudnickiej, Mikołaja Smolarczyk z ok. Roczku 
1200 Za † Annę Besz 
1630 NABOŻEŃSTWO MAJOWE Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ 
1700 Za † Hildegardę Kuczera 
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OGŁOSZENIA 22 MAJA 2016 r. 

1. Dzisiaj UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY: 

 o godz. 10.30 UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ.  

 o godz. 14.00 w kościele pw. WNMP w Raciborzu zostanie odprawiona Msza św. na 

rozpoczęcie tegorocznego Marszu dla życia i rodziny pod hasłem Każde życie jest bezcenne. 

Marsz wyruszy z rynku o godz. 15.00. W czasie Marszu będą zbierane podpisy pod ustawą 

o ochronie życia i pod projektem o wolnej niedzieli. 

 o godz. 15.00 z Kościoła wyruszy procesja ku czci św. Urbana. Zakończenie procesji  

w Miedoni. 

2. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe dorosłych, dzieci i młodzież, w tygodniu od 

poniedziałku do soboty o 17.30. 

3. W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 spotkania dla młodzieży z 2 kl. gimnazjum 

przygotowującej się do bierzmowania. 

4. W środę o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe w int. matek naszej parafii, 

przygotowane przez Dzieci Maryi. 

5. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: 

 Msze św. o godz. 6.00, 7.30, 9.30 z procesją, 12.00 i 17.00; 

 o godz. 9.15 dzieci I komunijne (również te z Miedoni) gromadzą się w kościele w strojach 

komunijnych; 

 tegoroczna procesja przejdzie ulicami Mikołaja, Mariańską, Kopernika, Starowiejską  

i Głubczycką. Gorąco prosimy o udekorowanie posesji, trasy procesji oraz przygotowanie 

ołtarzy. 

6. W tradycyjnej Oktawie Bożego Ciała w ramach nabożeństw wieczornych będzie 
odprawiana procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. 
7. W piątek 27 maja Biskup Opolski udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie 

diecezji opolskiej dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

 o godz. 17.15 Koronka do Bożego miłosierdzia. 

8. W sobotę: 

 o godz. 11.00 próba scholii dziecięcej; 

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

 od godz. 19.00 rozpoczęcie naszego Festynu Parafialnego ZABAWĄ TANECZNĄ. Prosimy  

o przyniesienie na plebanię ciasta. 

9. W niedzielę za tydzień:  

 gościć będziemy w naszej parafii misjonarza z Peru ks. Dariusza Flak, po Mszach św. 

będzie można złożyć ofiarę na rzecz misji; 

 od godz. 15.00 Festyn Parafialny z wieloma atrakcjami oraz bogatą gastronomią. 

10. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Szczegółowy plan podany 

jest w gablotach i na stronie internetowej. Zapisy do końca maja. Zostały jeszcze 3 wolne 

miejsca. Zapraszamy. 

11. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, w którym: 

 ŚDM kręci się coraz szybciej – o spotkaniu młodych w Krakowie; 

 Strachy na lachy – o obawach przed ŚDM w Krakowie. 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE: 

 Katarzyna Wesołek z Raciborza oraz Paweł Kaziemierow z Baborowa (III) 

 Lidia Biskup ze Ściborowic oraz Krystian Komorek z Raciborza (III) 

 Olga Papierz z Kietrza oraz Łukasz Mrowiec z Raciborza (II) 

 Justyna Ławniczak z Kobylina oraz Arkadiusz Jasny z Raciborza (II) 
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ZŁOTA MYŚL TYGODNIA 

Wyznaję, że Chrystus z Ojcem i Duchem Św. jest Bogiem. św. Epipodiusz 

NA WESOŁO 

Dwóch pustelników idzie na coroczne spotkanie. Jeden niesie worek kamieni.  

W pewnym momencie ten drugi nie wytrzymał i pyta:  

- Po co ci ten worek z kamieniami?  

- To proste, jak zacznie nas gonić lew to go wyrzucę i będzie mi lżej uciekać.  

 

W szkockim miasteczku burmistrz otwiera wystawę.  

Przecinając wstęgę, mówi do zebranych:  

- Panie i panowie, witam was bardzo serdecznie. A wszystko, co oprócz tego mam 

wam do powiedzenia, znajdziecie w jutrzejszej gazecie. 

 

Młody lekarz odebrał pierwszy poród. Pyta ordynatora:  

- I jak mi poszło? 

- W zasadzie dobrze, ale po pupie klepie się noworodka,  

a nie matkę. 

 

Żona do męża: 

- Czy zawsze będziesz mi wierny? 

- Absolutnie tak! Przecież wiesz, że od czasu gdy się 

pobraliśmy zdążyłem znienawidzić wszystkie kobiety... 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK O MIŁOSIERDZIU 

„Pokusa żądania tylko i zawsze sprawiedliwości sprawiła, że 

zapomnieliśmy, iż jest to tylko pierwszy krok, konieczny  

i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje sięgać wyżej, aby osiągnąć cel 

bardziej wzniosły i bardziej znaczący” (MV 10). 

Ze sprawiedliwości słusznie należą się: godziwa płaca, 

niezbywalne prawa, itd. Ale też sprawiedliwość podpowiada, że za 

grzech i zaniedbanie należy się kara. Dlatego „sięgamy wyżej”, bo 

opierając się tylko na sprawiedliwości musielibyśmy stwierdzić, że 

niejedno życie to jedna wielka porażka. Bóg widzi inaczej. 
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www.parafia-mikolaj.pl    *    kancelaria@parafia-mikolaj.pl 
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