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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 6,54.60-69)
„Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus
powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije
moją krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym”. A spośród
Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu
mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może
słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że
uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich:
„To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna
Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie
był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam
powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”.
Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.
Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli
mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z
Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.
Są prawdy wiary, w które wierzymy i Kościoła. Jak relacjonuje dzisiejszy
nie da się ich do końca zrozumieć. fragment Ewangelii, wielu uczniów nie
Dlatego Bóg po Wniebowstąpieniu wytrzymało i odeszło od Jezusa. Bo
swojego Syna posyła Ducha Świętego. wiara jest wymagająca, ale jak podkreśla
To On dopełnia w nas dzieła, które św. Piotr, tylko Jezus daje słowa życia
zapoczątkował Ojciec, a wypełnił Syn. wiecznego.
Dzięki Jego łasce mamy dostęp do
Bożych tajemnic. To On daje nam
JEZU, OFIARUJĘ CI TYCH
potrzebne dary duchowe – charyzmaty,
WSZYSTKICH, KTÓRZY ODRZUCILI
abyśmy,
pomimo
naszej
TWOJĄ NAUKĘ I NIE POSZLI ZA TOBĄ.
niedoskonałości, mogli być narzędziem
MIEJ MIŁOSIERDZIE NAD NIMI.
w ręku Pana dla wypełnienia misji
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PONIEDZIAŁEK – 24.08.2015 – Św. Bartłomieja, Apostoła.
7.00 - Do B.Op i MBFat… dla Wiktorii z ok. 80 rocz. ur., o zdrowie dla Jana oraz o błog. Boże dla
rodziny.
18.00 - Za + Eugeniusza, ++ rodziców z obu stron ++ z rodziny Krok i Tomanek
- Do B. Op i MBFat… z prośbą o błog Boże i zdrowie dla córki Barbary z ok. urodzin.
WTOREK – 25.08.2015
7.00 - Za + mamę Apolonię w 3 rocz. śm., + ojca Pawła, brata Jana, ciocię Franciszkę, szwagra Adolfa,
++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ślubu Anny i Filipa oraz o błog. Boże dla synów Michała i
Marcela.
- Za + ojca Franciszka Bochniak, ++ dziadków z obu stron ( od córki Doroty z rodziną ).
ŚRODA – 26.08.2015 – Uroczystośc Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
7.00 - Za + mamę Anastazję, ojca Kazimierza, siostrę Henrykę, kuzynkę Barbarę, ++ z rodziny i dusze
w czyśćcu.
9.00 - Msza św. za Parafian oraz za czcicieli Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej.
12.00 - Msza św. ślubna: Sybila Grinert – Jacek Trałka
18.00 - Za + męża Antoniego oraz o błog. Boże i zdrowie dla Edyty Smoszna.
- Za ++ Marię i Aleksandra Korzyńskich oraz za dusze w czyśćcu.
CZWARTEK – 27.08.2015 – wsp. św. Moniki
7.00 - Za + Dawida Wawrzynowicz w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + siostrę Renatę Trawińską, + brata Krzysztofa Jarosz i ++ z rodziny.
- Za + mamę Agnieszkę Majkowską i + mamę Paulinę Martuszewską.
PIĄTEK – 28.08.2015 – wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
7.00 - Za + Walerię Stankiewicz (od syna Stanisława z rodziną).
18.00 - Za + brata Zdzisława w kol. rocz. śm., ++ szwagrów Zenona i Henryka i ++ z rodziny.
- Do B.Op i MBFat… z ok. 60 rocz. ur. Jerzego i 22 rocz. ur. Katarzyny oraz o błog. Boże dla rodziny.
SOBOTA – 29.08.2015- wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
7.00 - Za + ojca i męża Wilhelma, + syna Henryka, synową Ewę, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu.
11.00 - Msza św. jubileuszowa: Do B.Op i MBFat… z ok. 60 rocznicy ślubu Jerzego i Gertrudy Kunert.
13.00 - Msza św. ślubna Żaneta Wnukowska – Przemysław Kosiarski.
18.00 - Za ++ rodziców Henryka i Anielę, ++ teściów Leokadię i Mikołaja, ++ dziadków z obu stron, ++ z
pokrew. i d. w c.
- Za + Edwarda Pawlik w 10 rocz., ++ Stanisławę i Juliana Kościańskich.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08.2015
7.00 - Za + Różę Bogdoł z ok. urodzin oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm. z ok. 20 rocz. ślubu Anny i Leszka oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm. z ok. 40 rocz. urodzin Eweliny oraz o błog. Boże dla rodziny.
10.00 - Za + rodziców Jana i Agnieszką Ploch, ++ z pokrew., ++ kapłanów, oraz do Miłosierdzia Bożego i
MB Nieust. Pomocy o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Do B.Op i MB Nieust. Pomocy… z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie oraz za ++
rodziców, Jana i Agnieszkę Ploch, ++ Eugeniusza i Annę Filipczak.
11.15 - Msza św. Jubileuszowa - Do B.Op i MBFat…z ok 60 rocz. ślubu Józefa i Barbary Krenczer oraz o
błog. Boże i zdrowie dla dzieci z rodzinami.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Alicji i Zbigniewa z ok. 30 rocz. ślubu oraz z z prośba o błog Boże
i zdrowie dla rodziny.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm …w int. Jadwigi i Piotra z ok. 30 rocz. ślubu oraz Katarzyny i Tomasza z ok
rocz. ślubu oraz z prośbą o błog Boże i zdrowie dla rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XXI Zwykła Niedziela. Kościół łączy się w wielkiej modlitwie do Boga

powierzając Miłosierdziu Bożemu wszystkich ludzi żyjących w lęku, niepewności i
samotności z powodu trudnej sytuacji życiowej. Niech każdy gest dobroci i dar modlitwy
z naszej strony będzie znakiem międzyludzkiej solidarności i chrześcijańskiej miłości. O
godz. 16.00 Nieszpory.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ W najbliższy wtorek i środę 25-26 sierpnia br., pod duchowym patronatem św.

Dominika Savio i pod hasłem: Służę czystym sercem Jezusowi, odbędzie się doroczna
Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę św. Anny. Rozpoczęcie
we wtorek o godz. 10.00; zakończenie w środę ok. 13.30.
♦ W środę obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Podczas pobytu na Jasnej Górze Ojciec św. Jan Paweł II powiedział: „ …Jasna Góra to
Polska Kana do której zdążają synowie i córki całego narodu. Począwszy od 1382 roku, ze
wzgórza Jasnogórskiego w Częstochowie, Maryja wobec całych pokoleń Polaków
powtarza słowa z Kany Galilejskiej: - Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie”.
W środę Msze św. z kazaniem o godz.: 7.00 , 9.00 i 18.00.
♦ W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Moniki.
♦ W piątek wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
♦ W sobotę wspomnienie Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela.
♦ W sobotę (29 sierpnia) mija 6. rocznica święceń biskupich ks. Bpa Andrzeja Czai,

ordynariusza diecezji opolskiej, którego w modlitwie polecamy Bożej opiece.
♦ W tym roku doroczny odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Św. obchodzić

będziemy w niedzielę 13 września i połączony będzie z Dniem Fatimskim. Suma
odpustowa będzie o godz. 11.15.
♦ Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego informuje, że posiada jeszcze wolne

miejsca na studiach licencjackich i magisterskich na następujących kierunkach:
teologia, nauki o rodzinie, muzykologia i kultura śródziemnomorska. W ofercie
interesujący program studiów oraz możliwości studiowania w trybie dziennym i
zaocznym. Dokładny opis kierunków i szczegóły rekrutacji na stronie internetowej:
www.wt.uni.opole.pl. Zapraszamy do studiowania!!!
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary

duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc.
♦ W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z

wymianą kabli oświetleniowych w naszym kościele oraz konserwacją urządzeń
zasilających.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w

nowym tygodniu, który jest już ostatnim tygodniem wakacyjnym.
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TY MASZ SŁOWA ŻYCIA…
Jezus, widząc, jak pięć tysięcy Jego
słuchaczy odwraca się do Niego plecami, pyta
Dwunastu: „Czy i wy chcecie odejść?”. Piotr w
imieniu wszystkich odpowiada celnie: „Do kogo
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Piotr
już wiedział, że nikt z ludzi nie ma słowa życia.
Wysłuchał uważnie twardej mowy Jezusa i obserwował, jak odpływają od Mistrza
tysiące. Został dlatego, że wiedział, iż Mistrz posiada słowa życia. Wiedział, że
może wskrzesić, a inni tej mocy nie posiadają. Słowo życia zatrzymało Apostołów
przy Chrystusie. Zaryzykowali i wygrali. Dziś mają udział w tym życiu. Jedynie
Judasz poszedł do sług śmierci po trzydzieści srebrników i wyżej postawił monety
niż słowo życia.
Należy się zatrzymać nad tą decyzją Apostołów. Trzeba też rozważyć, jaka
jest różnica między słowem życia a pieniędzmi. Dziś tak wielu wybiera źle. Wolą
mieć pieniądze. To fatalny błąd, za który można zapłacić wiecznym szczęściem.
Piotr kilkakrotnie w Ewangelii wypowiada słowa wyjątkowo mądre. Mówił w
oparciu o bogactwo, jakim Ojciec wypełniał jego serce. Jako jedyny dostrzegł w
Chrystusie Mesjasza i Syna Bożego. On dostrzegł w Nim słowo życia. A mimo to
popełniał błędy, i to poważne. Najlepiej widać to w Getsemani, gdy wybrał sen
zamiast modlitwy razem z Mistrzem, i na dziedzińcu Kajfasza, gdy ze strachu trzy
razy przysięgał, że nie zna Mistrza. Znak to dla nas wymowny. Nawet
najpiękniejsze słowa i mądrość w sercu nie są w stanie ustrzec nas przed błędami.
Trzeba nieustannej czujności, by zostać wiernym życiu, które daje Chrystus. Trzeba
być przygotowanym na odparcie pokus, które zagrażają życiu. Życie jest
atakowane. Każdy mądry człowiek dostrzega, jak często, jakimi metodami i na jaką
skalę prowadzona jest walka z życiem. Widząc ataki, należy wracać do Chrystusa,
wyznając: Tylko Ty masz słowa życia. Jest to szczególnie ważne, gdy tysiące
odwracają się od życia, a zostają przy nim tylko jednostki. Tak było nad jeziorem
Genezaret po słynnej mowie Jezusa. Zostało kilkunastu. Demokratyczne zasady
większości nic tu nie znaczą. Tu liczy się mądrość wyboru życia jako wartości, po
stronie której stoi Bóg. Kto wybiera życie, wybiera Boga, kto się odwraca od życia,
odwraca się od Boga.
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