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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 21,28–32)
„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych
ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch
synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko,
idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział:
»Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego
i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«.
Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z
tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do
nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli
mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu
uwierzyć”.
„Idź i popracuj dziś w winnicy” –
słyszymy
dzisiaj
w
Ewangelii.
Zapewne teraz myślimy, że te słowa
zostały wypowiedziane bardzo dawno
temu do dwóch synów to, czemu
słyszymy je dzisiaj? Otóż każdy z nas
jest synem lub córką Jezusa, a
wezwanie to słyszymy ciągle i także
ciągle musimy dokonywać wyboru.
Obaj synowie, którzy są tu symbolem
każdego
człowieka
potrzebują
nawrócenia, zastanowienia się nad
swoimi pragnieniami, a co za tym idzie

szczerego żalu. Tylko dzięki niemu
mamy szansę na prawdziwe, szczere
skonfrontowanie tego, co czujemy z
wolą Ojca. W ciszy swojego sumienia
odpowiedzmy sobie na takie pytania
jak: czy mówię innym to, co czuję, czy
raczej to, co chcieliby usłyszeć? ; czy
mojej
pomocy,
obietnic,
które
deklaruję bliźnim mogą być pewni?;
Czy nie są to tylko puste słowa, czy w
najważniejszych,
najtrudniejszych
chwilach nie zostawiam ich samym
sobie?.
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NIEDZIELA – XXVI Zwykła - 25.09.2011

7.00 - Za + kuzynkę Łucję Bodinka, + jej męża Ericha, + córkę Urszulę, ++ dziadków Bodinka i
Waloszek
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. syna Bartosza i o błog. Boże w rodzinie
- Do B. Op. i MB Fat... w intencji Rafała z ok. 21 rocz. ur.
10.00 - Do B. Op. i MBFat... z okazji 4 rocz. ur. Macieja oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Msza św. za roczne dziecko - Lenę Annę Witkowską oraz o błog Boże dla rodziców i rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat...w intencji Edwarda i Barbary z ok. 40 rocz. ślubu oraz o Boże błog. i zdrowie
dla dzieci i wnuków
- Za + babcię Annę w rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron i dusze w cz. c.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. Jadwigi oraz o Boże błog. i zdrowie dla dzieci z rodzinami.
PONIEDZIAŁEK – 26.09.2011
7.00 - Za + mamę Annę, + siostrę Renatę w dniu ich ur., + ojca, 2 braci, 2 szwagrów i ++ z rodziny Klama,
Tomala i ++ z pokrewieństwa
11.00 – ślub: Marcin Smarzoch – Natalia Krawczyk
18.00 - Za + Piotra Demczyna w 5 rocz.. + brata Kazimierza, ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Zbigniewa z ok. 50 rocz. ur.
WTOREK – 27.09.2011 – wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera
7.00 - Za dusze w cz. c.
18.00 - Za + brata Jerzego, ++ rodziców , ++ z rodziny i pokrew. oraz dusze w cz. c.
- Za ++ rodziców Annę i Feliksa Krupa i ++ z rodziny Krupa i Styra.
ŚRODA – 28.09.2011 – wsp. św. Wacława, męczennika

7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 81 rocz. ur. Stefanii i o błog. Boże dla rodziny.
8.15 - Msza św. szkolna.
18.00 - Do Miłosierdzia Bożego za ++ synów Marcina, Rajmunda, męża Alfreda Wybraniec, ++ rodziców i
teściów.
- Za ++ rodziców Elżbietę i Józefa, dziadków Anielę i Władysława oraz ++ z pokrew.
CZWARTEK – 29.09.2011 – święto śśw. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Teresy oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 30 rocz. ur. Michała i o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za + Brunona Cieślik w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny i pokrew.
- Za + mamę Martę Rawską , Jej + męża Adama, + siostrę Marię, ++ z rodziny Leliwa i Rawski.
PIĄTEK – 30.09.2011 – wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

7.00 - Za + Jerzego Wawrzkiewicz w 30 dn. po śm.
18.00 - Za + ojca Huberta z ok. urodzin, + mamę Jadwigę, ++ z rodzin Nowak i Lesz
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. urodzin Dominika oraz o błog. Boże dla rodziny.
SOBOTA – 1.10.2011 – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dra Kościoła, I sobota miesiąca
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
18.00 - Za + ojca Alojzego w rocz. śm., + matkę Annę i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże w rodzinach sióstr, braci i szwagierki.
17.30 - Nabożeństwo różańcowe
NIEDZIELA – XXVII Zwykła - 2.10.2011

7.00 8.30 10.00 11.15 15.00 16.00 -

Za + Alojzego Tomaniak w 30 dniu po śm.
Za + Antoniego Tomczyk, + Annę Kałużną i + Włodzimierza Kałużnego.
Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. Jadwigi
Za ++ rodziców Genowefę i Władysława, brata Jerzego, ++ teściów Jana i Marię, brata Kazimierza i
++ z rodziny.
Za + babcię Franciszkę Rajn oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Swoboda, Matera i Rajn.
Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. mamy Edeltraudy oraz o błog. Boże w rodzinie.
Za + Bożenę Woźniak w 6 rocz. śm.
Nabożeństwo różańcowe.
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Dzisiaj XXVI Niedziela Zwykła. Nie będzie nieszporów, zapraszamy wszystkich
parafian na Festyn Rodzinny, który rozpoczyna się o godz. 15.00 na terenie
przyszkolnym.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
W poniedziałek od godz. 8.30 rozpoczynamy gruntowne sprzątanie auli parafialnej po
zakończonym remoncie. Bardzo prosimy panie o życzliwą pomoc.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna – zapraszamy wszystkie dzieci.
W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów przygotowujących do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Przygotowaniem objęta jest młodzież klas
trzecich gimnazjalnych.
W czwartek przypada święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
W piątek mija 4 rocznica beatyfikacji błog. Marii Luizy Merkert, współzałożycielki
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie.
W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
W Orędziu Fatimskim Matka Boża zachęca nas do codziennego odmawiania różańca.
Prośbę Maryi ponawiał wielokrotnie Św. Ojciec Pio i błog. Jan Paweł II, ukazując
różaniec jako najskuteczniejszą i najpotężniejszą broń przeciw złemu duchowi.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego odmawiania różańca.
Nabożeństwa różańcowe będą w tygodniu o 17.15 a w niedzielę o 16.00.
W tym tygodniu przypada I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi
Panny. O godz. 7.00 Msza św. w int. członków Żywego Różańca i czcicieli Matki
Bożej. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
W październiku odwiedziny chorych odbędą się w czasie Misji świętych.
W sobotę w Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy Pielgrzymka Caritas Diecezji
Opolskiej Parafialnych Zespołów Caritas i woluntariuszy.
W niedzielę przypada wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.
Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy odbędzie się 4 października br.
Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu będzie o godz. 11.00. Wyjazd pielgrzymów o
godz. 8.00. Całkowity koszt z ubezpieczeniem 25 złotych . Zapisy w kancelarii.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za
złożone ofiary, które przeznaczone są na pomoc dla kapłana naszej diecezji opolskiej,
ks. Andrzeja Grondowskiego, pracującego na misjach w dalekiej Syberii. Za ten
szczery dar serca i modlitwę składamy serdeczne Bóg zapłać.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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MISJE ŚWIĘTE - to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem. Misjonarze
będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś
mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą ustanowił Chrystus.
DO KOGO ADRESOWANE SĄ MISJE ŚW., CZY DO WSZYSTKICH PARAFIAN, CZY
DO PEWNYCH GRUP? Zadaniem misjonarzy podejmujących się głoszenia misji, a także
wspólnoty parafialnej jest:
Ewangelizacji tych ochrzczonych, którzy utracili żywy sens wiary albo wprost nie uważają
się już za członków Kościoła prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Dla tych
ludzi Ewangelia, może stać się „Dobrą Nowiną” przede wszystkim poprzez innych świeckich
chrześcijan, którzy przez ewangeliczny sposób życia i dzielenie się swoim doświadczeniem
wiary staną się jej świadkami. Owocem tej Ewangelizacji jest pozyskanie do komunii z
Kościołem i do wspólnoty parafialnej żyjących do tej pory poza tymi wspólnotami.
Ewangelizacji samej wspólnoty parafialnej tak by się stała wspólnotą żywego Kościoła.
Chodzi tu przede wszystkim o ponowne nawrócenie się do Boga tych, którzy regularnie
uczestniczą w życiu Kościoła i ożywienie ich wiary. Chodzi także o stworzenie nowego modelu
parafii jako wspólnoty nie tylko miejsca ale przede wszystkim wspólnoty wiary, w której każdy
wierzący mógłby odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze jak
również brania odpowiedzialności za rozwój wspólnoty parafialnej.
Dotarcie do tych, którzy żyją obok nas wierzących, a jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o
Chrystusie
DLACZEGO PRZEPROWADZA SIĘ MISJE W PARAFII, CZY NIE WYSTARCZY
ZWYKŁE DUSZPASTERSTWO? Błogosławiony Jan Paweł II mówił w czerwcu 1987: Polska
należy do krajów ... gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie
uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Polska
jest krajem potrzebującym pilnie Nowej Ewangelizacji. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą
chwili także w ochrzczonych przed tysiącem lat narodzie polskim. Kościół w pierwszym rzędzie od
was oczekuje, że poświęcicie wszystkie siły, aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu
Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych
czasów odrzuceniu Boga – Miłości. Misje Parafialne muszą więc stawać się terenem misyjnym i w
konsekwencji przetwarzać parafię tak, aby ta stawała się również misyjną, ewangelizującą. Tylko
Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie, może być znakiem sprzeciwu wobec tego, co
we współczesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa ewangelizacja to ponowne odkrycie
tego, że poprzez Kościół Bóg troszczy się o całego człowieka.
CO MISJE MOGĄ ZMIENIĆ W ŻYCIU PARAFII? Misje chcą być przede wszystkim czasem
chrześcijańskiej inicjacji do wiary. W jaki sposób? „Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św.
Paweł. Podstawowym sposobem budzenia do wiary jest przepowiadania słowa Bożego. Jest to
przepowiadanie polegające na jasnym, prostym i bezpośrednim ukazaniu osoby Jezusa Chrystusa,
który zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Opiera się na przekonaniu, że osoba Jezusa
Chrystusa posiada sama w sobie taką moc przyciągania, a działanie Ducha Świętego uzdalnia
ludzkie serca do przyjęcia Go wiarą. Uczestnicy Misji muszą wtedy stanąć wobec zasadniczego
wyboru swojego życia opowiedzenia się za Chrystusem.
Misje same w sobie są rodzeniem się Kościoła. Dla parafii powinien być to czas nowych narodzin.
Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji,
konieczne jest doświadczenie komunii. Tylko w małej grupie można w pełni doświadczyć komunii.
Dlatego Misje proponują parafiom rodzenie małych wspólnot lub podtrzymanie wspólnot, które już
istnieją.

