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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 6,1-15)
„Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze
swoimi uczniami. A zbliżało się święto
żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł
oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do
Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba,
aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając
go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów
nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł
choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł
do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby,
lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w
miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do
pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał
siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się
nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”.
Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po
spożywających, napełnili dwanaście koszów.”
Syn Boży w cudowny sposób Zbawicielem i zaufanie mu. Ludzi ci
nakarmił wielką rzeszę ludzi pięcioma byli tak pociągnięci nauczaniem Mistrza
Nazaretu,
że
zapomnieli
o
chlebami i dwiema rybami. Udowodnił z
w ten sposób swoje Boskie pochodzenie. zabezpieczeniu materialnym. Dajmy się
Cud ten ma jeden ważny dla nas porwać duchowi Ewangelii, a Bóg
wymiar. Pokazuje, że Bóg troszczy się o troszczyć się będzie o nasze materialne
człowieka i nie pozostawia go na łaskę potrzeby.
losu. Każdy z nas może poczuć się PANIE, OTO WYCHODZĘ W DROGĘ, ABY
jednym z tych, którzy wówczas przyszli,
PODĄŻAJĄC ZA TOBĄ, WSŁUCHIWAĆ
aby słuchać nauczania Jezusa. Jedynym SIĘ W TWOJE SŁOWO. POWIERZAM CI
warunkiem, aby włączyć się w tę
MOJE ŻYCIE I TO WSZYSTKO, CO NA
wspólnotę, jest pragnienie podążania za
TEJ DRODZE MNIE SPOTKA.
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PONIEDZIAŁEK – 27.07.2015 – wsp. św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny
7.00 - Za + Henryka Buratowskiego (od sąsiadów z ul Fabrycznej)
18.00 - Za + Marię Bombelka, + jej męża Józefa w kol. rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron.
WTOREK – 28.07.2015 7.00 - Za ++ rodziców Alberta i Marię Sydlo, siostrzenicę Hannę, ++ z pokrew., + męża
Stanisława Pakuła, ++ z rodziny Pakuła i Michniak
18.00 - Za + żonę Marię Kuszela w 10 rocz. śm., jej matkę Elżbietę Skrzypczyk, rodziców Annę i
Romana Kuszela, bratową Gertrudę, szwagra Wilhelma Wacławczyk i d. w c.
ŚRODA – 29.07.2015 – wsp. św. Marty
7.00 - Za + brata Romana , ++ rodziców Mariana i Zofię, + bratową, męża Jana, syna Mariana,
wnuczkę Izabelę, ++ Witolda i Hansa, ++ Stanisława i Marię Janik, ++ z pokrewieństwa i
d. w c.
18.00 - Za + męża Ernesta w kolejną rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny.
CZWARTEK – 30.07.2015
7.00 - Za + Emila i ++ z rodziny.
18.00 - Do B.Op. i MBFat… z okazji 35 rocznicy urodzin Anny oraz o błog. Boże w rodzinie
PIĄTEK – 31.07.2015 – wsp. św Ignacego z Loyoli
7.00 - Do B.Op. i MBFat… w int. ks. Proboszcza w dniu urodzin.
18.00 - Za Józefa Sempryk w 9 rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + męża i ojca Walentego w kol. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny Ochwat i Deja.
SOBOTA – 01.08.2015 – I Sobota miesiąca – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego
7.00 - Za Czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny oraz członków Żywego Różańca.
- Do B.Op. i MBFat… z okazji urodzin ks. Proboszcza (od
Margaretek
i
Róż
Różańcowych).
18.00 - Za + męża Franciszka Kubik w dniu ur., + córkę Ilonę, Ks. Antoniego Kubik, ++ ich
rodziców, + Ks. Prałata Antoniego Jokiel i ++ z rodziny Kubik, Moczygęba i Chudala.
- Za ++ rodziców Jana i Marię, + brata Jana, ++ z rodziny Weres i Hamryszak i dusze w
czyśćcu.
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA – 02.08.2015
7.00 - Do B.Op. i MBFat…w int. Jadwigi i Józefa z ok/ 40 rocz. ślubu oraz o błog Boże dla
rodziny.
8.30 - Do B.Op. i MBFat… z ok 75 rocz. ur. Heleny Polok oraz o błog. Boże w rodzinie
- Do B. Op. i MBFat… z ok. I rocz. ślubu Łukasza i Sandry i o błog. Boże dla syna Adama,
oraz o błog Boże i zdrowie dla ich rodziców i dla całej rodziny.
10.00 - Za + Pawła Gawlik w kol. rocz. śm., ++ rodziców, teściów, brata Herberta oraz o błog Boże
i zdrowie w rodzinie.
11.15 - Do B.Op. i MBFat… z ok. 50 rocz. urodzin Zygmunta oraz o błog Boże dla całej rodziny.
15.00 - Za + Józefa Kurdziel w 17 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Do B.Op. i MBFat… w int. Beaty i Wiesława z ok. 25 rocz. ślubu oraz o błog. Boże w
rodzinie.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XVII Zwykła Niedziela. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo ku czci św.

♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦

Krzysztofa, patrona kierowców. Po nabożeństwie będzie poświęcenie samochodów,
motocykli i rowerów. Wszystkich zmotoryzowanych parafian zapraszamy do udziału w
nabożeństwie. Niech Boże błogosławieństwo i opieka św. Krzysztofa towarzyszą nam na
wszystkich drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania.
W poniedziałek wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
W środę wspomnienie św. Marty, patronki gospodyń.
W piątek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana. O godz. .7.00 Msza św.
dziękczynna z okazji urodzin ks. Proboszcza.
W sobotę wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy do
udziału w nabożeństwach I Sobót miesiąca o które prosiła Matka Boża objawiając się
dzieciom w Fatimie. O godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza święta z Komunią
św. wynagradzającą. Po Mszy św. nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
W niedzielę 2 sierpnia obchodzimy święto Najsw. Maryi Panny Anielskiej z
Porcjunkuli. W tym dniu można zyskać w kościołach parafialnych odpust zupełny
zwany „Porcjunkulą”. Odpust ten można zyskać tylko jeden raz. Nazwa pochodzi od
małego kościółka w Asyżu zbudowanego przez św. Franciszka.
Warunki zyskania odpustu:
sakrament pokuty i Komunia św.
nawiedzenie kościoła i modlitwa Ojcze nasz…i Wierzę w Boga …
dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego;
wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
W ramach przeżywanego w Prudniku Roku Prymasowskiego Ojcowie
Franciszkanie z Prudnika zapraszają na uroczysty obchód Odpustu Porcjunkuli w
dniach 1-2 sierpnia br. W programie: w niedzielę 2 sierpnia o 9.30 - powitanie
pielgrzymów i wymarsz z modlitwą różańcową do Zielonego Krzyża. O godz. 11.30 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Seniora abpa Henryka
Muszyńskiego.
Odwiedziny chorych będą w sobotę od godz. 8.30. Z posługą do chorych udadzą się
także nadzwyczajni szafarze Komunii św.
W niedzielę na Górze św. Anny Uroczystości Matki Boskiej Anielskiej oraz
pielgrzymka motocyklistów.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu a
wyjeżdżającym na wakacje i urlopy dobrego wypoczynku.
Pogrzeb: + Waleria Stankiewicz, lat 95, zam. Os. Piastów Śl. 8/12, pogrzeb w
poniedziałek o godz. 10.00 na cmentarzu komunalnym.
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UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z Niewiasty” (Ga 4,4).
Na Górze Świętej Anny ta centralna prawda dziejów
zbawienia uwydatnia się w sposób szczególny:
„Niewiasta”, która zrodziła Syna Bożego, znajduje się,
wraz z tym Synem, w objęciach swojej własnej matki:
świętej Anny - tak jak widać na tej figurze... Wyraża się
to w postaci świętej Anny Samotrzeciej, któr a tu w
centralnym sanktuarium Śląska i Opolszczyzny, o sto lat
zaledwie młodszym od Jasnej Góry, od pięciu stuleci
doznaje szczególnej czci - i otoczona jest miłością
pokoleń.
Ta miłość i cześć kieruje się w stronę tajemnicy Wcielenia. Wiemy dobrze z
Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza, że Syn Boży, stając się za
sprawą Ducha Świętego człowiekiem w łonie Dziewicy z Nazaretu, ma
równocześnie swoją ludzką genealogię. Genealogie ewangelistów wymieniają
przede wszystkim męskich przodków Jezusa Chrystusa. W postaci świętej Anny
Samotrzeciej uwydatnione jest przede wszystkim macierzyństwo: Matka - i
matka Matki. Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego
Matką. Ona sama zaś nauczyła się być matką od swojej matki.
Kult świętej Anny zostaje włączony poprzez genealogię macierzyństwa w samą
tajemnicę Wcielenia. Zostaje on wprowadzony do tej „pełni czasów”, która
nastąpiła wówczas, gdy „Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z Niewiasty”.
św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Życie konsekrowane staje się jednym z widzialnych śladów, które Trójca
Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w ludziach zachwyt pięknem Boga i
tęsknotę za Nim” (VC 20).
Poszukiwanie szczęścia można porównać do polowania. W pogoni za
zwierzyną wykorzystujemy pozostawione przez nią tropy. Szukając Boga
możemy natrafić na świeże ślady Jego obecności i działania obecne w życiu osób
konsekrowanych.

