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XVIII N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A R O K C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 12,13-21)
„Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz
mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu
odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą
nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie
jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu
człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie
pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe
i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze,
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś
przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty
przed Bogiem”.
Istnieją dwie drogi, na których ludzie
odkrywają, jak ma wyglądać mądra postawa
wobec dóbr tego świata. Jedna jest krótka,
czasami bardzo krótka, trwa ułamki sekund.
To świadomość zbliżającej się śmierci. Bóg
odbiera życie, a człowiek odkrywa swoją
pomyłkę. Zapomniał, że nie wystarczy dużo
zgromadzić, lecz trzeba mieć zdrowie i silne
ręce, by to utrzymać. Zapomniał o słabości i
kruchości swoich rąk. Konające ręce już nic
nie utrzymają. Dla nich dobra tego świata
nie przedstawiają żadnych wartości.
Człowieka, który popełnia ten błąd, Jezus
nie waha się nazwać głupcem.
Kto nie chce tego błędu popełnić, winien
przygotować się do wędrówki drugą drogą.
Polega ona również na przeżywaniu
utraty, ale nie życia, lecz naszych
spichlerzy. Może to mieć miejsce w jednym

momencie - pożar, wojna, trzęsienie ziemi,
kataklizm - gdy człowiek traci wszystko, a
może dokonywać się stopniowo przez
częściową utratę posiadanych dóbr. Chodzi
przy tym nie tylko o dobra materialne, lecz o
wszelkie skarby doczesne, takie jak:
zdrowie, przyjaciel, rodzice, dziecko,
współmałżonek, praca, dobra opinia itp. Jest
to za każdym razem trudne przeżycie. Bóg
zsyła je na nas jako bolesną lekcję
zdobywania mądrości. Odbierając, pragnie
ubogacić. Jako dobry Ojciec, chce zwrócić
nasze serce ku skarbom, które w Jego oczach
są wielkie. Nie przychodzi Mu to łatwo.
Czasami musi wielokrotnie zabierać
człowiekowi wszystko, by zrozumiał, że
sens życia nie polega na tym, by wiele mieć,
lecz na tym, by być człowiekiem prawdziwie
mądrym.
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PONIEDZIAŁEK – 1.08.2016 – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego
7.00 - Za + Mariannę Popanda (od Róż Różańcowych)
18.00 - Za + męża Franciszka w dniu ur., córkę Ilonę oraz za + ks. Antoniego Kubik, ich ++
rodziców, + ks. prałata Antoniego Jokiel, ++ z rodzin Kubik, Moczygęba i Chudalla.
- Za ++ Ryszardę, Władysławę i Józefa Urbanowicz i d. w c.
WTOREK – 2.08.2016
7.00 - Za ++ rodz. Jana i Marię Weres, ++ z rodz. Weres i Hamryszak.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodziny Adama i Anny oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla
dzieci.
- Za ++ dziadków Stanisława i Marię Bocian, Stanisława i Elżbietę Rajski oraz teścia
Jerzego.
ŚRODA – 3.08.2016
7.00 - Za + siostrę Dorotę z ok. ur., mamę Helenę, ojca Józefa i d. w c.
18.00 - Za + męża Mieczysława, ++ rodziców Stanisława i Anielę, siostrę Natalię, braci Edwarda
i Henryka, teściów Michała i Walerię, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
I CZWARTEK miesiąca – 4.08.2016 – wsp. św. Jana Marii Vianeya
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za ++ Stanisława Szulc, Leokadię Jasińską, jej męża Jana, ++ dziadków z rodziny Gręś,
Szulc i Kudlewski.
- Za + Annę Wilk w 30. dzień po śm.
I PIĄTEK miesiąca – 5.08.2016
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobroczyńców Parafii i budowniczych kościoła.
18.00 - Za + Jana Korzeniec i d. w c.
- Za ++ rodziców Franciszka i Wiktora Dziuroń, za ++ rodziców Zofię i Piotra Kozioł i + syna
Wilhelma Kozioł.
I SOBOTA miesiąca – 6.08.2016 – Święto Przemienienia Pańskiego.
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
12.30 - Ślub Rzymski: Małgorzata Raniowska – Dawid Kolanowski
18.00 - Za + syna Mirosława i ++ z rodziny Potocki.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. dzieci, wnuków i prawnuków oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.08.2016
7.00 - Za ++ Marię i Józefa Wolf, ++ Zofię i Stanisława Czarneckich i ++ z rodziny.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jerzego z ok. 65. rocz. ur., oraz o błog Boże i zdrowie dla
Agaty i Mariusza z ok. 15. rocz. ślubu i błog Boże w rodzinie.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Genowefy i wnuka Marcina i o błog. Boże dla całej rodz.
oraz za ++ z całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Sabiny i Dawida Gumulak z ok. 1. rocz. ślubu oraz o błog.
Boże i zdrowie dla całej rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio… w int. Józefa z ok. 65. rocz. ur., oraz o błog. Boże i
zdrowie dla całej rodziny.
12.15 - Chrzty: Karolina Grzeszczak, Bartosz Wahtl.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Andżeliki z prośbą o zdrowie oraz o błog. Boże dla
wszystkich wnuków.
- Za ++ mamę, męża Gerharda, ojca i ++ z pokrewieństwa.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XVIII Niedzielę Zwykłą. Dzisiaj zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i

pożegnanie Piotra naszych czasów Papieża Franciszka, który zostawia nam i całemu
Kościołowi przesłanie chrześcijańskiej nadziei i wskazując na Chrystusa Miłosiernego
podkreśla z całą mocą, że tylko Jezus jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.
O godz. 16.00 nieszpory, zapraszamy.
♦ W poniedziałek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, Bpa i Doktora Kościoła,
założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. O godz. 18.00 Msza św. wieczorna. Po
Mszy św. złożymy życzenie ks. Andrzejowi z okazji nominacji na urząd proboszcza parafii
św. Anny w Golczowicach i podziękujemy za 5 letnią posługę w naszej parafii.
♦ I Czwartek miesiąca to pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po
Mszy św. rano i wieczorem modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. W
czwartek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00 Msza św.
za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i dobrodziejów naszej parafii i budowniczych
kościoła. O 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu. O
17.30 nabożeństwo wynagradzające i Msza św. wieczorna.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz. 6.30
różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i
czcicieli Matki Bożej oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej. Po Mszy św.
zmiana tajemnic różańcowych. W sobotę nie będzie odwiedzin chorych w domach.
♦ W sobotę obchodzimy także Święto Przemienienia Pańskiego. O godz. 16.30 nauka dla
rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi.
♦ W niedzielę 7 sierpnia na Górze Świętej Anny pielgrzymka motocyklistów. O godz.
9.00 zbiórka w Grocie Lurdzkiej. O godz. 11.30 uroczysta Msza św. której przewodniczyć
będzie Ks. Biskup Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej.
♦ Okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed Mszą św. W tym tygodniu
dodatkowo w czwartek i w piątek od godz. 17.00 do 17.45.
♦ Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
Światowych Dni Młodzieży w Strzelcach Opolskich i w naszej parafii oraz za wszelkie
ofiary na ten cel przeznaczone. Dziękujemy władzom naszego miasta i gminy za życzliwość
i okazaną pomoc, dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim woluntariuszom,
młodzieży, scholii młodzieżowej. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do
wszystkich rodzin, które użyczyły gościnności w swoich domach i otoczyły troskliwą
opieka zagranicznych gości. Dziękujemy parafii św. Wawrzyńca za braterską współpracę.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary

duchowe i materialne przeznaczone na potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedzielę,
zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych wskutek anomalii pogodowych w naszej
diecezji opolskiej.
♦ Życzymy pięknej, dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ŚNIEŻNA
Według tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi
Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, nakazując im
budowę kościoła w miejscu, które im wskaże. 5 sierpnia, w okresie
upałów, Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem - tam
zbudowano świątynię. Musiała być ona niewielka i być może uległa
zniszczeniu. Sykstus III (432-440), pragnąc uczcić zakończenie
soboru w Efezie, na którym ogłoszono dogmat o Bożym
Macierzyństwie Maryi, postanowił przebudować gruntownie tę
bazylikę.
W ciągu wieków wielu papieży tę bazylikę upiększało i
powiększało: Eugeniusz III (1145-1153) powiększył przedsionek i dał dzisiejszą
przepiękną posadzkę; Mikołaj IV (1288-1293) dał nową bogatą absydę; za czasów
Grzegorza XI (1370-1378) wzniesiono wieżę-dzwonnicę romańską; dziełem Klemensa X
(1670-1676) jest tylny front bazyliki; Benedykt XIV (1740-1758) dokonał gruntownej
przebudowy wnętrza, które podziwiamy po dzień obecny, oraz dał nowy, okazały, do
dziś zachowany front główny bazyliki; Pius XI dla uczczenia 1500. rocznicy ogłoszenia
na soborze efeskim dogmatu o Boskim Macierzyństwie Maryi (431-1931) odnowił
wspaniałe pierwotne mozaiki, które znajdują się na łuku triumfalnym. Sykstus V (15851590) wystawił „Kaplicę Sykstyńską” w głębi prawej nawy, gdzie jest przechowywany
Najświętszy Sakrament. Tam też spoczęły relikwie papieży św. Piusa V i Sykstusa V.
Dziełem Pawła V (1605-1621) jest usytuowana naprzeciw Kaplicy Sykstyńskiej
wspaniała Kaplica Matki Bożej Większej z Jej cudownym wizerunkiem
Sam obraz Matki Bożej pochodzi z XII w. Ma wyraźne cechy bizantyjskie, o
czym świadczą litery greckie. Dziecię Jezus trzyma księgę Ewangelii. Maryja trzyma
Dziecię na lewym ręku i obejmuje je prawą. Ma pierścień na ręku, bogaty naszyjnik na
szyi z dużym, kosztownym krzyżem. Jest piękny zwyczaj, że co roku w uroczystość
Matki Bożej Śnieżnej właśnie w kaplicy Matki Bożej z kopuły zrzuca się płatki
białych róż, przypominające płatki śniegu. Są one również symbolem niezliczonych
łask, jakie wyprasza sobie tu lud rzymski. Obraz jest uważany za cudowny. Jest też
koronowany koronami papieskimi. Lud rzymski nazywa go Salus Populi Romani Ocaleniem Ludu Rzymskiego, gdyż w Rzymie panuje powszechne przekonanie, że ten
obraz wiele razy ratował Wieczne Miasto.
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