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Najważniejsze
,,Miłujcie się wzajemnie!” – tak kończy się dzisiejsze czytanie Ewangelii. Nie kończy! Dla nas dopiero tak się zaczyna! Pan Jezus zleca nam te
trzy słowa. Są Jego testamentem:
,,Miłujcie się wzajemnie!” – ludy i narody.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – religie i ideologie.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – szefowie i podwładni.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – chorzy i zdrowi.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – ubodzy i bogaci.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – kobiety i mężczyźni.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – młodzi i starzy.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – marzyciele i realiści.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – zwaśnieni i wprowadzający pokój.
,,Miłujcie się wzajemnie!" - silni i słabi.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – potężni i bezbronni.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – smutni i szczęśliwi.
Niech wszystko, co czynicie, będzie miłością.
W przeciwnym razie – raczej zaniechajcie.
Wszyscy jesteśmy w rękach Boga, który jest Miłością. „Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
a pośrodku nas niech będzie Chrystus” – wiecznie żywa, osobowa Miłość Boga.
,,Miłujcie się wzajemnie!” – te dwa słowa wyrażają wszystko, co naprawdę liczy się w życiu...
a także po nim...

Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40. dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością Zielonych Świąt. Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do
Ojca, udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca.
Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie obchodzono
ją razem z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku. W
dniu Zesłania Ducha Świętego, w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w kościele zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca
czytano fragmenty Pisma Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie
Pańskie 40. dnia jako osobną uroczystość, i to upowszechniło się w następnym stuleciu
tak, że św. Augustyn w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po całym świecie”. W
średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie zaczęto odprawiać przed Mszą św. uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apostołami na Górę Oliwną i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie procesji podnoszono w górę krzyż lub
figurę Zmartwychwstałego na znak wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się on do
końca uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych
wodą na znak, że Bóg zsyła deszcz na dobrych i złych (por. Mt 5, 45). Niekiedy też zrzucano z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu Wniebowstąpienia.
Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i
zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok.
roku 470. biskup diecezji Vienne-Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia
ziemi i wojny.
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z
głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku
śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich
procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud – wszyscy
zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie Dni
Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i
za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje
błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę św.
„w okresie zasiewów”, we wtorek – „o uświęcenie pracy
ludzkiej” i we środę – „za głodujących”. W naszej diecezji
w prawie wszystkich parafiach odprawiane są Dni Krzyżowe.
Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem modlitwy o dar Ducha Świętego.
Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem
Pańskim odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII 1897 r.
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niedziela 6 maja 2018 – VI WIELKANOCNA
07:30 Za zm. rodziców Alojzego i Waleskę Pater, Elfrydę Stania, Mariana i Zofię Warzocha,
brata Alfreda, zm. dziadków Stania, Pater, Warzocha, Wrzosek, Augusta i Ernesta Stania i za zm. z pokrewieństwa.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Antoniego i Marię Wochnik, syna Antoniego, 2 synowe, Łucję
Wolnik, matkę Annę, Paulinę Wczasek, męża Stefana i rodziców z obu stron.
10:30 Za zm. rodziców Antoniego i Jadwigę Komor, Józefa i Joannę Przegen-dza, brata Alfonsa, rodziców z obu stron, rodzeństwo i zm. z pokrewieństwa.
14:00 Nabożeństwo majowe.
poniedziałek 7 maja 2018 – Dzień powszedni
17:30 Procesja na Dni krzyżowe, nabożeństwo majowe w drodze powrotnej i Msza św. za zm.
Jadwigę i Ignacego Komor, zm. rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo, zm. Izydora
Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch, Komor i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 8 maja 2018 – ŚW. STANISŁAWA, BPA i MĘCZENNIKA
17:30 Procesja na Dni krzyżowe, nabożeństwo majowe w drodze powrotnej i Msza św. za zm.
Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, syna Henryka, zm. z rodzin Dziadzia i Reichel, Franciszka Klima, Stanisława Molenda, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 9 maja 2018 – Dzień powszedni
17:30 Procesja na Dni krzyżowe, nabożeństwo majowe w drodze powrotnej i Msza św. za zm.
Hildegardę Bochenek, zm. rodziców i zm. z rodzin Bochenek i Jurecki.
czwartek 10 maja 2018 – Dzień powszedni
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna za zm. rodziców Annę i Adolfa Bulenda, Martę i Józefa Hałas, 3 siostry, 2 braci, Krystynę i Alfreda Przybyła i pokrewieństwo Bulenda-Hałas.
piątek 11 maja 2018 – Dzień powszedni
16:45 Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za zm. Marię Hałat w rocznicę śmierci oraz rodziców
Dyrszczka, Hałat, Laszczak oraz za zm. kapłanów.
18:30 Spowiedź rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
sobota 12 maja 2018 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Zofię Macheta w rocznicę śmierci, męża Antoniego i rodziców z obu stron.
15:00 W kościele św. Mikołaja w Raciborzu – Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z III kl. Gimnazjum – pod przewodnictwem ks. biskupa Rudolfa
Pierskały.
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm. dzieci, Jadwigę Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Norberta Handzlik, Renatę i Alojzego Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa Hałas-Leśniok.
niedziela 13 maja 2018 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
08:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 80. rocznicy urodzin Engelberta Gawlik z Brzeźnicy a
także o zdrowie dla całej rodziny.
10:00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
14:00 Nabożeństwo Fatimskie z procesją ze świecami wokół kościoła.
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Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą
niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym
ofiarodawcom.
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. W procesjach do krzyży w
Grzegorzowicach, Łubowicach i Ligocie będziemy prosić przez wstawiennictwo Wszystkich Świętych o pokój, dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy. W organizacji procesji proszę o pomoc rolników i
Radę Parafialną. Przedstawicieli rolników proszę o niesienie Krzyża i figury
Chrystusa zmartwychwstałego na początku procesji, a Radę Parafialną o zmobilizowanie młodzieży do sztandarów.
Zapraszam serdecznie na codzienne Nabożeństwa Majowe. Dzisiaj o
godz. 14:00, w poniedziałek, wtorek i środę w drodze powrotnej z procesji na Dni Krzyżowe, a w czwartek, piątek i sobotę o godz. 17:30.
Dwie ostatnie próby przed uroczystością pierwszej Komunii św. odbędą się
7.05.2018r. godz. 15.30 i 9.05.2018r. godz. 15.30 (generalna). Obecność obowiązkowa! W piątek o godz. 16:45 spowiedź dzieci pierwszokomunijnych a o
godz. 18:30 dla ich rodziców.
Próby przed uroczystością bierzmowania w kościele św. Mikołaja w
Raciborzu odbędą się we środę, czwartek i piątek o godz. 18:30. Obecność obowiązkowa! Należy zabrać ze sobą modlitewnik „Droga do Nieba” i czerwoną książeczkę „Sakrament Bierzmowania”. Uroczystość
bierzmowania odbędzie się w sobotę, 12.05.2018 o godz. 15:00.
W przyszłą niedzielę w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
o godz. 10:00. Po południu o godz. 14:00 pierwsze w tym roku Nabożeństwo
Fatimskie z procesją ze świecami wokół kościoła.
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
W sobotę 12. maja z inicjatywy Radia Doxa odbędzie się XIII
Diecezjalna Pielgrzymka Rowerzystów na Górę św. Anny.
Msza św. rozpocznie się o g. 13.00 w Bazylice św. Anny. Po
godz. 14.00 przewidziano atrakcje dla uczestników pielgrzymki
przed Domem Pielgrzyma. Organizatorzy zapraszają pielgrzymów indywidualnych i grupy rowerowe.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy D. W
przyszły piątek (11.05.2018, godz. 19:15) Szczuka Regina, Wychowaniec Łucja,
Kerner Marzena, Panek Dorota, Michacz Ewelina i Serzisko Ewa, a w piątek za 2
tygodnie (18.05.2018, godz. 18:45 Serzisko Sabina, Karasek Roksana, Karasek
Karina, Kaduk Sylwia, Hałas Gabriela i Krybus Regina.

