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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 5,21-24.35b-43)
„(…) Przyszedł jeden z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i
prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i
połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc
z nim, a wielki tłum szedł za Nim. Przyszli ludzie
do przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz
Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu
synagogi : „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił
nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i
Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec
zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: „Czemu robicie
zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz On
odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
„Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka
natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.
Jair z wiarą prosi Jezusa o
uzdrowienie swojej córeczki. Kobieta
cierpiąca na krwotok z taką samą wiarą
dotyka się płaszcza Syna Bożego, w
nadziei
uzdrowienia
ze
swojej
dolegliwości. My także możemy stanąć
w
tym
samym
szeregu
osób
potrzebujących i wyrazić przed Jezusem
naszą prośbę. Możemy przedstawić Mu
wszystko, co trapi nas i naszych
najbliższych. Bądźmy ludźmi wiary.
Prośmy Ducha Świętego, aby tej wiary
nam przydawał. Przedstawiajmy nasze

prośby przez wstawiennictwo Matki
Bożej i naszych świętych patronów.
Każda z tych historii, które czytamy w
Ewangelii, może stać się także naszym
udziałem, jeśli będziemy modlili się z
wiarą.
JEZU, MODLĘ SIĘ ZA MOICH
NAJBLIŻSZYCH I ZA SIEBIE SAMEGO.
POLECAM TOBIE WSZYSTKIE TROSKI,
KTÓRE NOSZĘ W SERCU. MIEJ LITOŚĆ
NADE MNĄ I POMIMO MOICH
GRZECHÓW WYSŁUCHAJ MOJEJ
MODLITWY.
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PONIEDZIAŁEK – 29.06.2014 – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
7.00 - Za + ojca Piotra i + teścia Piotra z ok. im.
9.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy o zdrowie dla Agatki oraz o błog. Boże i zdrowie w rodz.
- Za + męża Piotra z ok. ur. i im., + syna Edwarda, siostrę Marię, brata Józefa, ++ rodziców, teściów, ++
z rodziny i znajomych oraz d. w c.
18.00 - Za + Jerzego Balikowskiego w kolejną rocznicę śmierci.
- Za + mamę Gertrudę w kol. rocz., + męża Zbigniewa, ojca Ignacego, ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 30.06.2015
7.00 - Za + mamę Aleksandrę, + ojca Feliksa, + teściów, ++ z rodziny z obu stron i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 55 rocz. ślubu Anny i Jana, 25 rocz. śluby Agaty i Witolda, 30 rocz.
ślubu Elżbiety i Wojciecha oraz o błog. Boże i i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + Marię Wybraniec w 1 rocz. śmierci, + jej męża Alfreda w kol. rocz. oraz za ++ z rodziny.
ŚRODA – 1.07.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Piotra Dypka w 1 rocz. śmierci ( od sąsiadów z ul. Osiedle )
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. r. ślubu Agnieszki i Dariusza oraz o błog. Boże w rodzinie.
I CZWARTEK miesiąca – 2.07.2015
7.00 - Za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + męża Floriana Demczyna w 1 rocz. śmierci.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie Adama i Anny
oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci.
- Za + męża i ojca Jana, + ojca Pawła Matuszek, brata Bernarda, teściów Martę i Franciszka, szwagra
Waldemara, ++ z rodziny Kampa i Matuszek oraz dusze w czyśćcu.
I PIĄTEK miesiąca – 3.07.2015 – Święto św. Tomasza, Apostoła
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła
- Za + Annę Wloka w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + męża Mieczysława w 4 rocz. śmierci, ++ rodziców , teściów i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców z obu stron, 4 braci, siostrzenicę Ewę,++ z pokrew. Lasak, Makselon, Nowak, Miler i d.
w c.
I SOBOTA miesiąca – 4.07.2015
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi i członków Żywego Różańca.
11.00 - Msza św. ślubna – Lipiński Arkadiusz
- Wawrzynowicz Kamila.
13.00 - Msza św. ślubna – Kałuża Roman – Świercz Urszula.
18.00 - Za ++ rodziców Agnieszkę i Antoniego Lechowicz, + męża Juliana, brata Stanisława, teściów, 2
szwagrów, dziadków i ++ z rodziny.
- Za + męża Tadeusza z ok. urodzin, ++ z rodziny Marciniak i Musielak.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.07.2015
7.00 - Za ++ braci Henryka z ok urodzin i Huberta, siostry Renatę i Teresę, + męża Antoniego, ++
rodziców, teściów, 2 szwagrów i ++ z rodziny Klama i Tomala.
8.30 - Za + męża Romana, syna Waltra, zięcia Eugeniusza, ++ rodz. z obu stron, ++ z rodziny i d. w c.
10.00 - Za + wnuczkę Martynę
- Za + matkę i teściową Zofię Matyja w kol. rocz., ++ z rodziny Matyja, Cieniawa, Wszołek.
11.15 - Za + mamę Janinę Dziubek w 2 rocz. śm., + ojca Zygmunta, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 45 rocz. ślubu Marii i Alfreda oraz 70 rocz. urodzin Alfreda z prośbą o
błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
12.15 - Chrzest: Walkowska Michalina, Kmiecik Amelia.
15.00 - Za + ojca Ignacego w kol. rocz. i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Grażyny i Wiesława oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XIII Zwykła Niedziela. Świat współczesny potrzebuje autentycznych świadków

Ewangelii na wzór Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jako chrześcijanie
i uczniowie Chrystusa jesteśmy zobowiązani do głoszenia jej całym swoim życiem.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo czerwcowe, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek 29 czerwca obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra

i Pawła. Msze św. z kazaniem o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Kolekta przeznaczona na
potrzeby Stolicy Apostolskiej. W poniedziałek, ze względu na uroczystość kancelaria
będzie nieczynna.
♦ We wtorek po Mszy św. wieczornej zakończenie nabożeństw czerwcowych.
♦ I

Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii
i Kapłaństwa. Po Mszy św. rano i wieczorem nabożeństwo i modlitwy za kapłanów oraz
o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W czasie wakacji Msza św. wieczorna w czwartki będzie o godz. 18.00.

♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. O 15.00 Godzina

Miłosierdzia Bożego i adoracja
wynagradzające i Msza św.

Najśw.

Sakramentu.

O

17.30

nabożeństwo

♦ W piątek 3 lipca obchodzimy święto świętego Tomasza Apostoła.
♦ W czwartek i w piątek spowiedź św. od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. O godz. 6.30

różaniec wynagradzający i Msza św. w int. Róż Różańcowych i czcicieli NMP.
Po Mszy św. nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej i zmiana tajemnic.
♦ W sobotę 4 lipca nie będzie odwiedzin chorych w domach.
♦ W niedzielę 5 lipca na Górze św. Anny odbędzie się pielgrzymka dzieci.
♦ 39. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasna Górę odbędzie się w dniach

od 17 – 22 sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje i zapisy na pielgrzymkę w parafii
św. Wawrzyńca.
♦ Ks. Biskup Andrzej Czaja dekretem z dnia 24 06.2015 odwołał ks. Damiana

Ostrowskiego z funkcji wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Opolskich i przeniósł go na rezydenta do parafii św. Apostołów Piotra
i Pawła w Opolu. W środę 1 lipca ks. Damian kończy posługę kapłańską w naszej
parafii i udaję się na urlop wypoczynkowy. Na Mszy św. o godz. 7.00 podziękujemy
ks. Damianowi za dwuletnią posługę kapłańską.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne oraz

za życzliwą pomoc i troskę o naszą wspólnotę oraz ofiarowany dar modlitwy.
♦ Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych

w nowym tygodniu, a wszystkim udającym się na wakacje i urlopy życzymy
dobrego wypoczynku oraz wzmocnienia sił fizycznych i duchowych.
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CZY PAN BÓG JEDZIE Z NAMI NA WAKACJE???
W piątek dzwonek w szkołach obwieścił
wakacje! A więc czas bez szkoły, bez nauki, bez
książek, bez pracy domowej, bez dźwigania
każdego ranka ciężkiego plecaka i co najważniejsze
- bez porannego wstawania. Pewnie każdy zgodzi
się, że te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu
to chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie
zaplanował, że po całorocznym wysiłku należy się odpoczynek. Kiedy uczeń szkoły
podstawowej, gimnazjum lub liceum wraca ostatniego dnia ze szkoły, niesie w ręku
swoje świadectwo, wie że czeka go zasłużony odpoczynek. Eksplozja szczęścia niesie
go na górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, ciepłe kraje. Niektórzy
marzą o spływie kajakowym lub o wędkowaniu. Różne mamy pomysły na wakacje i w
różne miejsca jedziemy. Wakacje to taki piękny czas mający jedną wadę - kiedyś
muszą się skończyć. Wtedy wracamy do naszej codzienności, do szkoły, do różnych
innych zajęć. Myślę, że warto już na samym początku wakacji pomyśleć o tym, czy
Pan Bóg też jedzie na wakacje? Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod
warunkiem że my Go ze sobą zabierzemy!
Temat wakacji nie dotyczy wszystkich bezpośrednio, bo wielu z was już dawno
skończyło szkołę. Ale ten klimat daje się odczuć wszystkim. Pakując wiec wakacyjne
plecaki czy torby podróżne, czy po prostu pozostając w domu bo już siły nie te i lata pamiętajmy, że chce z nami być też Bóg. Nie chce On, abyśmy zostawili Go na długie
dwa miesiące samego. On chce być z nami i przeżywać wszystkie chwile naszych
radości. Co znaczy zabrać Go ze sobą na wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie
zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem, Przewodnikiem… Mamy
pamiętać, że na czas wakacji wcale nie zamykają kościołów i tak jak zawsze, każdego
dnia jest sprawowana Msza św. Również w wakacje należy pamiętać o spowiedzi,
Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga
na wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia; dziękować Mu
za słońce, piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi, której
doświadczamy; za wiele chwil radości, które nas spotkają!

MODLITWA WAKACYJNA
Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym
umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się
zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem.
Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten
czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z
braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie
byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.

