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„Nie dotykaj!’’ – ostrzegła mama, gdy wreszcie udało mi się za pomocą liścia wyłowić z wody
na wpół martwego motyla. ,,Tylko delikatnie dmuchaj. Tylko tak możesz mu pomóc, przywrócić życiu”.
Ostrożnie więc dmuchałem na mokre, sklejone skrzydełka motyla i z coraz
większą fascynacją obserwowałem, jak to kruchutkie zwierzątko powoli wraca
do życia, znowu zaczyna poruszać czułkami, skrzydełkami. W końcu odleciał.
Dzięki mnie i mojemu oddechowi – o czym byłem jako pięciolatek niezłomnie
przekonany – ten skazany na śmierć motyl powrócił do życia.
Nie bez powodu wyobrażamy sobie Ducha Świętego jako ptaka, jako gołębicę. Ptaki przemieszczają się po ziemi celowo; zapewne ich lot określa też pole magnetyczne ziemi. Jak to wszystko ma się do Ducha Świętego? Duch podąża tam, dokąd chce. „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz
nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził
się z Ducha” (J 3,8). A jednak jest wrażliwy na różne pola napięć ziemi. Duch,
który chciałby coś „wprawić w ruch”, a niczego nie mógłby ruszyć z miejsca,
byłby bezsilny i martwy. W takiego Boga chrześcijanie jednak nie wierzą.
„Stwórczy Duch – powiada Rochus Spiecker – który na początku ukształtował
oblicze ziemi i w serce człowieka wlał ideę wielkich kultur, jest tym samym
Duchem – według słów Apostoła – który przez miłość został wlany w nasze
serca”. Bóg nie tylko przelatuje nad ziemią, ale pozostaje z nią związany i jest
wrażliwy na wszystkie pola jej napięć. Podobnie jak wędrowny ptak.
Coś z tego doświadczenia wyczuwa się również w dzisiejszej Ewangelii.
Podobnie jak Bóg na początku stworzenia tchnął życie w swoje dzieło, tak Jezus tchnął nowe życie w wylęknionych, odrętwiałych ze smutku uczniów. Ducha Świętego, który umacniał Go podczas Jego życia na ziemi i Mu towarzyszył, oddał na krzyżu – i teraz mógł Go jako Zmartwychwstały przekazać tym,
którzy mieli kontynuować Jego dzieło. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy z bojaźni zamykamy drzwi przed światem albo pogrążeni w smutku, a nawet rozpaczy, jesteśmy w drodze do naszego Emaus: Jezus przyłącza się do nas ze
swoim Duchem życia, idzie z nami, tłumaczy, łamie się z nami Chlebem. I posyła nas – i dba o to, żeby nie zabrakło nam tchu...
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niedziela 20 maja 2018 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
08:00 Za zm. Jana Wysockiego od mieszkańców osiedla.
10:30 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
14:00 Nabożeństwo majowe i do Ducha Świętego z podziękowaniem za Sakrament Bierzmowania młodzieży III kl. Gimnazjum.
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07:00 Za zm. męża Jana Kobza z okazji urodzin i za zm. z pokrewieństwa Kobza
Wojciaczyk. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.
wtorek 22 maja 2018 – Dzień powszedni
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Marię i Pawła Rösler, rodziców i rodzeństwo, zm. Emilię i Pawła Gwóźdź, pokrewieństwo Rösler-Gwóźdź i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 23 maja 2018 – Dzień powszedni
07:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii
Budnik z okazji 80. rocznicy urodzin.
17:30 Nabożeństwo majowe.
czwartek 24 maja 2018 – J
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17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna za zm. Anielę Jurecki, poległego
męża Franciszka, zm. dzieci, Antoninę Jurecki, Marię Rymer, Hildegardę
Bochenek i zm. z pokrewieństwa Jurecki-Gocman.
piątek 25 maja 2018 – Św. Urbana, papieża i męczennika
07:00 W intencji zmarłych rolników z rozprowadzeniem procesji.
17:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Urbana w intencji Rolników
o Boże błogosławieństwo w pracy na roli. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.
sobota 26 maja 2018 – Św. Filipa Neri, prezbitera (Dzień Matki)
07:00 Pielgrzymka do Matki Bożej Raciborskiej. W drodze nabożeństwo majowe.
10:00 W kościele Matki Bożej w Raciborzu – Msza św. w intencji Parafian, zwłaszcza wszystkich Pielgrzymów.
13:00 Ślub Wolnik – Przybyła.
niedziela 27 maja 2018 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
08:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, synów Franciszka i Wernera, Annę
Kribus, Gertrudę i Amandę Fiegler, siostrę Marię, Jadwigę Bucki, Huberta
Afa, Alfreda Kalabis, starzyków z obu stron, zm. pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wałach,
Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.
14:00 Nabożeństwo majowe i do Trójcy Najświętszej.
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Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. Po Mszach św. zbiórka do puszek na remont
katedry opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na jałmużnę postną z całego roku.
Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Dzisiaj o godz. 14:00 nabożeństwo majowe połączone z nabożeństwem do
Ducha Świętego, w czasie którego młodzież z III. kl. gimnazjum podziękuje za Sakrament Bierzmowania, który przyjęli w sobotę 12. maja.
W poniedziałek (21.05) święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, które
jest diecezjalnym dniem modlitw rolników o błogosławieństwo Boże w pracy.
Msza św. dla rejonu raciborskiego zostanie odprawiona w Pietrowicach Wielkich
(kościół p.w. św. Krzyża) o godz. 15:00.
Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe: w poniedziałek po porannej
Mszy św., od wtorku do czwartku o godz. 17:30, w piątek po Mszy św. wieczornej, w sobotę w czasie pielgrzymki a w niedzielę o godz. 14:00.
W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla młodzieży I kl. gimnazjum przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W piątek (25.05) wspomnienie św. Urbana – dzień modlitw rolników o urodzaje i
błogosławieństwo w pracy. Po porannej Mszy św. w intencji zmarłych Rolników
rozprowadzenie procesji do poszczególnych miejscowości. Wieczorem przywitanie
procesji i Msza św. w intencji Rolników.
W sobotę wyruszamy z tradycyjną pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej. Wyjście z naszego kościoła o godz. 07:00. O godz. 10:00
Msza św. w intencji pielgrzymów w kościele Matki Bożej w Raciborzu.
W przyszłą niedzielę (27.05) o godz. 16:00 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w
Raciborzu-Miedoni kolejne Spotkanie Rodzinne.
W poniedziałek (28.05) o godz. 17:00 w Domu Kultury w Ligocie Książęcej Spotkanie Koła Emerytów. W programie występy artystyczne i poczęstunek. Koszt 20
zł od osoby. Zapisy: Dorota Wallach, Urszula Cieśla, Helena Ficoń, Józef Lampka.
W dniach 28-30 maja o godz. 18:00 w kościele NSPJ w Raciborzu rekolekcje pod
hasłem „Potęga Miłosierdzia”. Wygłosi je O. Adam Szustak, znany dominikanin.
W czwartek 31. maja obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Będzie ona
miała taki sam przebieg jak w zeszłych latach.
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W
przyszły piątek (25.05.2018, godz. 18:45) Wolnik Jolanta, Kołodziej Krystyna,
Krybus Edyta, Bulenda Krystyna, Mika Barbara i Jeleń Katarzyna, a w piątek za 2
tygodnie (01.06.2018, godz. 18:45) Łątka Aleksandra, Ficoń Grażyna, Kitel Sylwia, Zajda Danuta, Nowak Bożena i Ploch Helena.

