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Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Niektóre stronnice Biblii czy użyte w niej sformułowania wydają się trudne do zrozumienia. Tak jest z pewnością również, gdy
Jezus wypowiada słowa dotyczące grzechu przeciwko Duchowi
Świętemu, którego skutkiem jest „grzech wieczny”. Jak należy rozumieć te słowa Mistrza z Nazaretu, Mocarza, który pokonał
„władcę tego świata”? Jest to świadome odrzucanie Bożej łaski i
daru zbawienia. Skąd więc pojawia się stwierdzenie Jezusa, że taki
grzech nie może być odpuszczony? Chodzi o postawę człowieka, który nie tylko
zamyka się na Boga, ale złośliwie utożsamia Go z szatanem.
Odwołując się do nauczania katechizmowego Kościoła, możemy wyróżnić
sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:
1. Rozpaczać o łasce Bożej – grzech ten popełnia człowiek, który świadomie
popada w rozpacz, mówiąc sobie, że nie ma już dla niego ratunku, że Bóg
nie może kochać tak wielkiego grzesznika, jak on. Jest to wątpienie w Boże
miłosierdzie, którego przyjęcie jest związane z podjęciem pokuty.
2. Zuchwale grzeszyć przeciwko miłosierdziu Bożemu – często tę postawę
przyjmują ludzie w młodym wieku, którzy mówią tak: „Po co teraz będę się
spowiadał? Poczekam, aż będę stary – wówczas będzie czas na pokutę, a teraz się wyszaleję”. Kościół przestrzega, że nie znamy dnia ani godziny odejścia z tego świata.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – chodzi o stałe i świadome mówienie „nie” oficjalnej nauce Kościoła. Może to mieć również charakter wybiórczy, czyli sprzeciwiać się niektórym tylko częściom oficjalnej
nauki Kościoła.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej – za każdą łaskę Bożą człowiek winien
jest dziękczynienie, nawet jeśli czasowo Bóg wystawia nas na próbę, a naszym znajomym udziela rozlicznych łask, np. szczerego nawrócenia.
5. Mieć serce zatwardziałe na zbawienne napomnienia – chodzi o stałe
sprzeciwianie się pobożnym natchnieniom (np. do dobra) lub upomnieniom
zatroskanych osób (rodziców, przyjaciół, księży), o nasze trwanie w grzechu.
6. Rozmyślnie trwać w niepokucie – może się przejawiać przez świadomość
tego, że ktoś będąc w stanie grzechu śmiertelnego, mimo to grzeszy nadal,
nie widząc różnicy między jednym, a wieloma popełnionymi grzechami.

„Odkupienie” znaczy „dostatecznie kochać za wszystkich”

Przeciwko temu można jednak powiedzieć, że minęło już dwa tysiące
lat od czasu, gdy Jezus żył w Galilei i mniej więcej w wieku trzydziestu
lat został ukrzyżowany w Jerozolimie. Jak zatem może okazywać swoją
miłość wszystkim ludziom? Jeśli nawet bezwarunkowo kochał, to Jego
miłość należy już do dalekiej przeszłości. A co z wszystkimi milionami ludzi, którzy żyli tysiące lat przed Nim. Jak możemy twierdzić, że Jezus jest
Zbawicielem całego świata i całej ludzkości, a nie tylko Zbawicielem
chrześcijan?
Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Liście do Rzymian. Paweł
Apostoł pisze w nim o Jezusie: „On to został wydany za nasze grzechy i
wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4,25). Dla
Pawła Apostoła zmartwychwstanie jest zatem konieczne do naszego zbawienia. Nie wystarczyło, że Jezus umarł na krzyżu, musiał także zmartwychwstać. Ale nie znaczy to, że powrócił do tego świata. Raczej pokazał
się On swoim uczniom po swojej śmierci, żeby zobaczyli, że w sposób
cielesny żyje w chwale Ojca, w wiecznej ostateczności. O tym chciał naocznie przekonać swoich uczniów, ale nie powrócił do swojego dawnego
świata naznaczonego cierpieniem i przemijalnością, lecz żyje w wieczności, w chwale Ojca.
Wieczność zaś nie jest nieskończenie długim czasem. W ogóle nie jest
czasem. Wieczność jest stanem, gdzie wszystko jest równocześnie, bez
przedtem i potem. W niej wszystek czas jest równocześnie obecny. I tak
dzięki wejściu Jezusa do wieczności również Jego miłość jest równocześnie obecna wszystkim czasom.
Dlatego myląca jest także wypowiedź, że w Eucharystii w sposób niekrwawy powtarzamy ofiarę krzyża – niczego bowiem nie powtarzamy.
List do Hebrajczyków jasno poucza, że Jezus umarł raz jeden dla zgładzenia grzechów, i to w sposób niepowtarzalny. Jego śmierć na krzyżu jednak
oznacza, że wszedł do wieczności. A ta jest zawsze obecna, zawsze teraz.
Dlatego w Eucharystii celebrujemy teraz dokonującą się ofiarę Jezusa,
śmierć Jezusa. Jest ona tak samo teraz obecna, jak obecne teraz jest nasze
zbawienie.
Któż pojmie, że podczas Mszy Świętej może ona być obecna tak jak w
krytycznym momencie wydarzenia Golgoty, mianowicie w chwili przyjścia na ołtarz ofiarującego się, do ostatniej kropli krwi i ostatniego tchu
kochającego Jezusa. Któż może też znudzony pytać, co mi przyjdzie z
chodzenia w niedzielę do kościoła? Faktycznie nic, jeśli nie ze- chcesz
zdobyć się na odwagę zrozumienia, co się w nim rzeczywiście teraz i tu
dzieje, i wzięcia w tym wydarzeniu udziału...

Porządek nabożeństw
10.06.2018 – 19.06.2018
niedziela 10 czerwca 2018 – X Zwykła
08:00 Za zm. Antoniego Szczuka, żonę Klarę, synową Ritę, wnuka Alojzego, Annę Burdzik i pokrewieństwo Szczuka-Krybus-Burdzik.
10:30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże z okazji 18. rocznicy urodzin młodzieży z rocznika 2000.
poniedziałek 11 czerwca 2018 – Św. Barnaby, Apostoła
07:00 Za zm. Pawła i Agnieszkę Ploch, Józefa i Gertrudę Wallach, zm. dzieci: Hildegardę i O. Mikołaja, Henryka Ploch, syna Stefana, Antoniego i Łucję Stuchły, syna
Jana, Antoniego i Trautę Paris, Anielę Leśniok, Wilhelma Römer, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów i siostry zakonne.
wtorek 12 czerwca 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. córkę Bogusławę Cygan, ojca Jerzego Mika, rodziców Joachima i Gertrudę Mika, Zofię i Alfonsa Smarzoch, Józefa Piździor, zm. rodzeństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące.
środa 13 czerwca 2018 – Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
18:00 W intencji Parafian z nabożeństwem fatimskim i procesją ze świecami wokół kościoła.
czwartek 14 czerwca 2018 – Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
11:00 Ślub Sabina i Tomasz Serzisko.
18:00 Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, synów, synowe, dziadków: Kocur, Marek, zm.
z pokrewieństwa Marek-Depta i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 15 czerwca 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, Henryka Helmich, zm. z pokrewieństwa Gawlik-Ksol-Rozga-Niedziela, zm. Urszulę i Józefa
Grzesik oraz Różę Pawlik.
sobota 16 czerwca 2018 – Dzień powszedni
11:00 Ślub Świerczek-Kołodziej.
18:00 Za zm. Jana Garbas, ojca Gerharda, Karola i Marię Pytlik, córkę Agnieszkę, syna
Jana, Józefa Kszuk, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 17 czerwca 2018 – XI Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Renatę i Alojzego Wyrobek, zm. Ryszarda Hałas i pokrewieństwo Hałas-Wyrobek-Sochiera.
10:30 Za zm. męża Jana Kupka w 25. rocznicę śmierci, braci Ryszarda i Józefa, siostry
Helenę, Dorotę i Lidię, szwagierkę Felicję, dwóch szwagrów, rodziców Józefa i
Martę Kupka, Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Gerarda, dziadków, rodzeństwo
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 18 czerwca 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Annę i Augustyna Rzytki, Annę Tumulka, zm. z pokrewieństwa Rzytki-Perenc-Tumulka, zm. kapłanów
i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 19 czerwca 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, Franciszka Malik, Elfrydę i Juliusza
Halczok, zm. dzieci, Ernesta Krasek, Helenę i Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda i dusze w czyśćcu cierpiące.

Informacje duszpasterskie
10.06.2018 – 17.06.2018
Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę po
Mszach św. zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. W ubiegłą niedzielę na
Świątynię Opatrzności Bożej i Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 452,70
PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Dzisiaj w wielu miastach Polski odbędą się Marsze dla Życia i Rodziny. W
Raciborzu taki Marsz wyruszy spod kościoła Matki Bożej o godz. 17:00.
Uczestnicy przejdą do kościoła św. Mikołaja, gdzie o godz. 18:00 rozpocznie
się Koncert Uwielbienia. Zachęcam do udziału.
W czwartek po Mszy św. szkolnej ostatnie już w tym roku szkolnym spotkanie formacyjne dla młodzieży II kl. Gimnazjum, przygotowującej się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Proszę o przyniesienie ze sobą „Dzienniczków”.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Daniel Jarosz, s. Pawła i Felicji z naszej parafii
· Agnieszka Śmierzchalska, c. Bogusława z parafii Wniebowzięcia NMP w
Raciborzu.
(zapowiedź druga)

·
·

Krzysztof Porombka, s. Marka i Kariny z parafii św. Mikołaja w Raciborzu
Karina Bulla, c. Andrzeja i Grażyny z naszej parafii
(zapowiedź druga)

Na ul. Kasztanowej znaleziono klucz – najprawdopodobniej od domu albo mieszkania.
Informacje w zakrystii.
W piątek, 15.06 o godz. 19:30 w raciborskim kościele NSPJ kolejny Wieczór Uwielbienia. Zaproszona jest nie tylko młodzież...
Parafia św. Mikołaja w Raciborzu organizuje pielgrzymkę do Wilna, do Matki Bożej
Ostrobramskiej i okolic. Informacje w gablotce.
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
W sobotę 23 czerwca w Dzień Ojca na Jasnej Górze odbędzie się kolejna Pielgrzymka
Mężczyzn – Męskie Oblężenie Jasnej Góry pod hasłem «Tu jesteśmy naprawdę wolni».
W programie: 14.00 – Męskie uwielbienie, sala Ojca Kordeckiego; 14.30 – Wykład - J.
Pulikowski; 15.15 – Męskie uwielbienie; 15.30 – Wykład - M. Guzewicz; 16.10 – Przerwa 16:30 – Wykład – abp Grzegorz Ryś; 17.10 – Wykład: Donald Turbitt; 18.00 – Msza
św. w Bazylice; 19.00 – Zawierzenie Matce Bożej.
Zarząd Koła DFK Grzegorzowice serdecznie zaprasza wszystkich członków i
sympatyków na spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca, które odbędzie się w
przyszłą niedzielę (17.06.2018 r.) od godz. 16.00 w sali Koła DFK Grzegorzowice. Koszt: 15 zł/członkowie, 25 zł/pozostali. Zapisy: Teresa Jurecki, Krystyna Gawlik, Dorota Walach, Agnieszka Czogała.
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
(15.06.2018, godz. 18:45) Kocur Martina, Krybus Stefania, Makulik Maria, Iskra Gabriela, Malcharczyk Aldona i Kałuża Monika, a w piątek za 2 tygodnie (22.06.2018,
godz. 18:45) Urbisz Sylwia, Urbisch Maria, Sadowski Anna, Gomółka Krystyna, Gomółka Katarzyna i Domin Aurelia.

