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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 7,1-8.14-15.21-23)
„Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w
Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że
niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to
znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w
ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą,
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest
jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których
przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków,
naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i
uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych,
lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz
powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz
sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez
ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
Jezus odrzuca jako niewłaściwą tych dzisiejszych słów z Ewangelii
postawę człowieka opartą na dbałości o zrobić sobie rachunek sumienia. Po
zewnętrzną formę, podczas gdy serce prostu zapytać samego siebie w
uwikłane jest w grzechu. Wiąże się to szczerości
serca:
Jakim
jestem
nie tylko z religią, ale także z człowiekiem? Czy nie żyję za bardzo na
postawami, jakie przyjmujemy w pokaz?
relacjach ludzkich. Wszelkie obmowy
PANIE, PROSZĘ CIĘ O TAKIE SERCE,
czynione za plecami, brak szczerości,
KTÓRE BĘDZIE POTRAFIŁO ODRZUCIĆ
podkopywanie reputacji, zdrada – to
TO, CO JEST NIESZCZERE W MOIM
poważne grzechy przeciw miłości
ZACHOWANIU.
bliźniego. Może warto w kontekście
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PONIEDZIAŁEK – 31.08.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy… w int. Iwony z ok. ur. i o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za ++ rodziców Czesławę i Jerzego, + teścia Jana, ++ szwagrów Józefa i Władysława i ++
dziadków.
- Do B. Op. i św. Ojca Pio o łaskę zdrowia dla Joachima.
WTOREK – 1.09.2015 – wsp. bł. Bronisławy
7.00 - Za + Emila i ++ z rodziny.
8.00 - Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego z błogosławieństwem wszystkich
dzieci.
18.00 - Za + męża Bronisława z ok. imienin, ++ rodziców Magdalenę i Walentego w kol. rocz. śm.
i ++ z rodziny.
- Za + Jadwigę Waloszek z ok. 70 rocz. ur., + ojca Jana i ++ z rodziny.
ŚRODA – 2.09.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za + mamę Annę w 13 rocz. śm., + ojca Jerzego i + siostrę Reginę.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Jadwigi oraz za + męża Jana.
- Za + mamę Stefanię Włodek z ok. im. i d. w c.
I CZWARTEK miesiąca – 3.09.2015 – wsp. św. Grzegorza Wielkiego
7.00 - Za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 10 rocz. ślubu Joanny i Łukasza z prośbą o błog. Boże dla
rodziny.
- Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek, ++ dziadków Martę i Maksymiliana,
Jadwigę i Jana, ich ++ dzieci oraz za ++ z rodziny i pokrew.
I PIĄTEK miesiąca – 4.09.2015
7.00 - Za czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych
kościoła.
18.00 - Za + Władysława Nogę i ++ z rodziny i pokrew.
- Za ++ rodziców Annę i Franciszka Skolik, + brata i bratową, ++ z rodziny oraz d. w c.
I SOBOTA miesiąca – 5.09.2015
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz członków Żywego Różańca.
18.00 - Za + ojca Herberta Szaleckiego, siostrę Brygidę oraz za ++ dziadków z obu stron.
- Za + mamę Emilię w 25 rocz. śm., ++ z pokrew. i d. w c.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.09.2015
7.00 - Za + Łucję i Ericha Bodinka, + córkę Urszulę, ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Za + mamę Rozalię z ok. im., ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ur. Edwarda oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. dzieci, wnuka i prawnuka.
11.15 - Za + ojca Leona w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + Gintra Pordzik z ok. ur. oraz kol. rocz. śm., + mamę, ++ dziadków z obu stron, ++ z
rodziny oraz o błog. Boże i zdrowie dla Stanisława.
12.15 - Chrzest: Martyna Aniela Dusza, Marcin Marek Czajor.
15.00 - Za + mamę Annę.
- Za + zięcia Dżelila w 8 rocz. śm., + ojca Teodora w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XXII Zwykła Niedziela. Dzisiaj witamy w naszej parafii nowego kapłana.

Dekretem Ks. Biskupa Andrzeja Czai nowym wikariuszem w parafii mianowany został
Ks. Arkadiusz Książek. Życzymy Ks. Arkadiuszowi błogosławieństwa Bożego, światła i
mocy Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo błagalne i modlitwy o deszcz.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.
O godz. 8.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z błogosławieństwem dzieci.
Zapraszamy serdecznie dzieci, rodziców, nauczycieli i katechetów.
O godz. 9.00 uroczysta inauguracja nowego roku w szkole.
♦ Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w
poniedziałek od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św.za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
O godz. 17.30 nabożeństwo i modlitwy o powołania.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 Msza św. i nabożeństwo. O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja.
O godz..17.30 Nabożeństwo wynagradzające i Msza św. wieczorna.
♦ W I Czwartek i I Piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza święta, nabożeństwo z
rozważaniem tajemnicy różańcowej oraz zmiana tajemnic różańcowych.
♦ Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
♦ W sobotę o godz. 10.30 pierwsze po wakacjach spotkanie dla ministrantów i Marianek.
♦ W najbliższą sobotę od godz. 8.00 sprzątanie kościoła i otoczenia przed uroczystością
odpustową, którą będziemy przeżywać w niedzielę 13 września. Bardzo prosimy o
życzliwą pomoc.
♦ W niedzielę 6 września o godz. 14.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu
odbędzie się pielgrzymka Srebrnych Jubilatów Małżeńskich. Tydzień później tj. 13
września o godz. 14.00 odbędzie się pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich.
♦ Ks. Biskup Andrzej Czaja i dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Marcin Wilczek
serdecznie zaprasza wszystkich katechetów do uczestnictwa w Dniu Katechety, który
odbędzie się w piątek 11 września 2015 r. o godz. 16.00 w kościele seminaryjnoakademickim w Opolu.
♦ Bóg zapłać za złożone ofiary, które przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z
wymianą kabli oświetleniowych w naszym kościele, dziękujemy także za okazywaną
dobroć i życzliwość.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu, a
dzieciom i młodzieży obfitych darów Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.
♦ Pogrzeb: +Andrzej Paluszczak, l. 77, zam. ul. Świerczewskiego 8/13,
pogrzeb odbędzie się we wtorek 1.09.2015 o godz. 11.00 na cmentarzu
parafialnym. Wieczny odpoczynek….
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„Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Zwróćmy uwagę na ewangeliczny sens słowa
„nieczysty”, ponieważ zmieniliśmy go, ograniczając go do
dziedziny seksu. Tutaj „złe myśli” to wszelkie myśli, które
ranią miłość bliźniego. Wielką nieczystością jest złość. Jezus
sprowadza wszystko do jednej troski: czy źródło naszych
myśli jest czystą wodą miłości? Czy też może jest ono stale
zanieczyszczane przez złość, pychę i niekontrolowane pożądanie zmysłowe?
Nie chodzi więc o to, żebyśmy wiedzieli, czy nasze serca są czyste, czy nie.
Są nieczyste i nigdy nie będą czyste, musimy zgodzić się na to, że jesteśmy źli; ale
powinniśmy starać się ze wszystkich sił, z uporem, oczyszczać źródło: wnętrze
swojego serca.
Wymaga to wielkiego zmysłu badania wnętrza swojej duszy. Tego, na który
tak bardzo zwraca uwagę Jezus: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A ja
wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu
dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,27-28). Wyczuwamy Jego niechęć do oszustów,
którzy przy pomocy pięknych, pobożnych słów i czynów na pokaz ukrywają to, co
dzieje się w ich sercach.
Istnieje tylko jedna chrześcijańska czystość: jest nią wielkie pragnienie
kochania, objawione w konkretnych gestach sprawiedliwości, szczodrej pomocy,
serdeczności. Gdy pragnienie to wzrasta, gdy w naszym życiu coraz więcej jest
uczynków miłości, nasze serca oczyszczają się i wypływają z nich rzeczy piękne i
prawdziwe.
Andre Seve
NA WESOŁO ☺
Rozmawiają dwaj proboszczowie:
- Wiesz, sprzedałem fortepian i kupiłem
wikaremu saksofon, będzie chociaż spokojniej
na plebanii.
- Jak to? Przecież też będzie hałas.
- Ale on przynajmniej już nie będzie śpiewać.

Dzwoni klient do sklepu mięsnego i pyta:
- Czy ma pan kurze nóżki?
- Mam
- Czy ma pan skrzydełka?
- Także mam.
- A ma pan świński ryj?
- Tak
- No to musi pan naprawdę śmiesznie
wyglądać.
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