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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 7,31-37)
„Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon
przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając
posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu
głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na
niego rękę. On wziął go na bok osobno od
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął
mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i
rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz
się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka
się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej
to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym
słuch przywraca i niemym mowę”.
Słowo
„effatha” skrzywdzili, i spójrzmy z odwagą w
skierowane
jest
do przyszłość. Ci, którzy widzieli cuda,
każdego z nas. Bo w jakich dokonał Jezus, byli pełni podziwu
każdym z nas jest trochę i wielu z nich uwierzyło. Uwierzmy
z tego głuchoniemego. także i my.
Tak wielu rzeczy nie
MÓJ ZBAWICIELU, POWIERZAM CI
słyszymy. O wielu nie jesteśmy w stanie
TYCH, KTÓRZY NIE MAJĄ JUŻ SIŁY,
powiedzieć, zwłaszcza gdy zostaliśmy w
ABY PRZYJŚĆ DO CIEBIE I PROSIĆ O
naszym życiu zranieni. Potrzebujemy
Jezusa, który wkroczy w naszą historię. UZDROWIENIE. POŚLIJ DO NICH LUDZI,
KTÓRZY POMOGĄ IM UWIERZYĆ, ŻE
Zaprośmy Go. Zacznijmy od aktu wiary
TY JESTEŚ UZDROWIENIEM.
w to, że On może to uczynić. Okażmy
gest przebaczenia tym, którzy nas
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PONIEDZIAŁEK – 7.09.2015
7.00- Za ++ rodziców Alojzego i Reginę, + siostrę Joannę, szwagra Janusza, teścia Maksymiliana, ciocię
Elżbietę, ++ dziadków, ++ z pokrew. z obu stron oraz z prośbą o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + męża Józefa Sołga, ++ rodziców z obu stron oraz o błog Boże i zdrowie w rodzinie
- Za + męża Wiesława w 5 rocz., + siostrę Wandę, ojca Franciszka, ++ teściów ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 8.09.2015 – Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny
7.00 - Za + Emila i ++ z rodziny.
18.00 - Za + męża Janusza Bukowskiego w 5 rocz. o radość życia wiecznego oraz o błog Boże i zdrowie w
rodzinie.
- Za + męża Andrzeja Groszek, + ojca Edwarda Anczyk i ++ z rodziny.
ŚRODA – 9.09.2015
7.00 - Za + Andrzeja Paluszczak (od brata Rocha z rodziną).
18.00 - Za + Jana Łęgowego z ok urodzin.
- Za + Władysława Dudkowskiego oraz za ++ z rodziny Dutkowski i Pękała.
CZWARTEK – 10.09.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ślubu Róży i Konrada oraz o błog. Boże dla rodziny.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + męża Henryka Golik, ++ jego rodziców, ++ teściów i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców i teściów Mateja i Damaszek, + siostrę Ritę, ++ z pokrew. z obu stron.
PIĄTEK – 11.09.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Emilii oraz o błog Boże dla synów z rodzinami i dla całej
rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Jana Kowolik w rocz. śm. oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Za + Krzysztofa, ++ rodziców i ++ z rodziny.
- W int. młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich z prośbą o dary Ducha Świętego w nowym roku
szkolnym.
SOBOTA – 12.092015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Ericha Piontek, ++ z rodz. z obu stron, rodzeństwo, + Jana i szwagrów i o błog Boże w
rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 70 rocz. urodzin męża Wiesława oraz o błog Boże i zdrowie w rodzinie.
NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.09.2015- ODPUST PARAFIALNY – DZIEŃ FATIMSKI.
7.00 - Za ++ rodziców Marcjannę i Józefa, siostrę Marię, braci Karola i Ericha, szwagrów Jana i Tomasza i
++ z rodziny i pokrewieństwa.
8.30 - Za + męża Edmunda Bednarek w 1 rocz. śm.
- Za + mamę Pelagię Mendelka w 8 rocz., ++ mężów Henryka i Władysława, + jej syna Jana, ++
zięciów Ryszarda i Andrzeja oraz ++ z tych rodzin.
10.00 - Msza św. za roczne dzieci: Tomasz Pola. Katarzyna Lesiewicz, Antoni Lelonkiewicz.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ślubu Sylwii i Joachima oraz o błog. Boże w rodzinie.
11.15 - MSZA ŚW. ODPUSTOWA ZA PARAFIAN I GOŚCI.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… dla Marii i Jerzego z ok. 30 rocz. ślubu i 55 rocz. ur. Marii oraz o błog Boże,
zdrowie,
dary Ducha św. i wytrwałość dla syna Kamila z prośbą o błog Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Jana i Janinę Łanowy, Irenę i Tadeusza Ponikowskich oraz za ++ dziadków z obu
stron.
18.00 - Do B. Op. z prośbą o błog Boże i zdrowie dla czcicieli MB Fatimskiej.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 20 rocz. ślubu Brygidy i Andrzeja oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + Krzysztofa , ++ jego rodziców i ++ z rodziny.
- Za + Emila i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Annę i Mariana, ++ teściów Annę i Kazimierza, ++ braci Czesława i Bronisława, ++
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu,
19.00 - Różaniec fatimski z procesją.
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♦ Dzisiaj XXIII Zwykła Niedziela. Ojciec św. Franciszek przypomina nam, że

najważniejszym wydarzeniem każdej niedzieli jest spotkanie z Chrystusem w Eucharystii,
które winno być dla każdego z nas umocnieniem do przyjęcia i wypełniania woli Bożej.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory.
♦ W poniedziałek o godz.18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek obchodzimy Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny. Przyjście na świat
Maryi stało się znakiem wielkiej nadziei dla całej ludzkości. Matka Boga, przez swoje
pokorne „TAK” uczy nas wypełniać wolę Bożą i odkrywać sens własnego życia.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.
wieczorną. Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców. W tym tygodniu w czwartek na
Mszy św. szkolnej nastąpi uroczyste poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych
dla wszystkich uczniów z klas pierwszych.
♦ W piątek o godz. 18.00 Msza św. w intencji młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne w ramach
trzyletniego cyklu przygotowania do Bierzmowania oraz spotkanie warsztatowe w
sprawie Światowych Dni Młodzieży.
♦ Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny Uroczystości Odpustowe ku czci
Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi.
♦ W niedzielę 13 września obchodzimy Dzień MB Fatimskiej. W tym roku zbiega się on
z uroczystością odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Suma Odpustowa za
Parafian i Gości będzie odprawiona o godz. 11.15. Zapraszamy wszystkie poczty
sztandarowe, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Dzieci Maryi, oraz panów niosących baldachim
i lampiony. Ze względu na Dzień Fatimski, w niedzielę będzie dodatkowa Msza św. o
godz. 18.00. O godz. 19.00 uroczyste nabożeństwo różańcowe z procesją ze świecami.
W niedzielę nie będzie modlitwy różańcowej o godz. 12.00.
♦ Okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie codziennie pół godziny przed Msza
świętą, w sobotę od 17.00 do 18.00.
♦ Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w
środę 30 września. Koszt pielgrzymki 30 złotych, zapisy w kancelarii.
♦ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej zaprasza w
sobotę 19 września 2015 r. na doroczną Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium „Maria
Hilf” w Zlatych Horach.
♦ Tegoroczne dożynki diecezjalne na Górze św. Anny odbędą się w niedziele 20
września. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.
♦ Spotkanie dla ministrantów i marianek przed odpustem w sobotę o godz. 10.00.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary, które przeznaczone są na
potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna,
odpustowa na remont kaplicy Miłosierdzia Bożego. Wszystkie prace zaplanowane są na
miesiąc październik i listopad.
♦ Życzymy błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu, a dzieciom i młodzieży

światła i mocy Ducha Św. w nowy roku szkolnym.
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Z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski
z okazji V Tygodnia Wychowania
Dzisiaj dostrzegamy niebezpieczną tendencję odchodzenia w wychowaniu od
trwałego i sprawdzonego systemu wartości. Wybiórcze przyjmowanie zasad
moralnych wprowadza człowieka w stan życiowej niepewności i zagubienia i
prowadzi do chaosu. To z kolei uniemożliwia jego pełny rozwój i zatrzymuje uwagę
jedynie na namiastkach szczęścia, na zaspokajaniu przyziemnych potrzeb, nie zawsze
koniecznych do życia. Tymczasem dla człowieka, zwłaszcza młodego, ważne jest
poczucie stabilności i bezpieczeństwa, potrzebne jest mądre towarzyszenie mu oraz
stawianie wyzwań na miarę jego pragnień i ideałów. Młody człowiek potrzebuje
roztropnej korekty zachowań, świadomości, że w poszukiwaniu swojej życiowej drogi
nie jest zdany tylko na siebie samego. Niezależnie od głoszonych dzisiaj fałszywych
twierdzeń o samowystarczalności, młody człowiek wciąż potrzebuje przewodników,
mistrzów, autorytetów i wiarygodnych świadków, żyjących wartościami.
Przed rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami pojawia się
zatem pilne zadanie troski o wszechstronne wychowanie, prowadzące do pełni i
piękna życia. Zwracamy się więc do Was z gorącym apelem, abyście podjęli trud
całościowego wychowania człowieka. Pamiętamy, z jaką aprobatą ze strony samych
młodych spotkało się zdanie wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: „Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (Częstochowa, 18 czerwca
1983 r.). Wychowanie bez wyrzeczeń, poświęcenia i ducha ofiarności, bez stawiania
wymagań nie osiągnie celu, jakim jest ukształtowanie pełnego człowieczeństwa.
Pamiętajmy przede wszystkim o osobistej i wspólnotowej modlitwie za
wychowawców i wychowanków. Odważnie podejmujmy refleksję nad wychowaniem,
jakie dokonuje się w naszych rodzinach, szkołach i parafiach. Szukajmy przy tym
sposobów wzajemnej współpracy.
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