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XIX 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 12,35-40)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Niech będą
przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy
podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty
weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi
słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy
o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Czujność jest wyrazem roztropności. służby siostrom i braciom, zwłaszcza
Pozwala odpowiednio przygotować się tym najmniejszym, z którymi utożsamia
na rzeczy zarówno dobre, jak i złe. Gdy się Syn Człowieczy. Zachowanie
jesteśmy czujni, do naszego domu nie czujności polega na wypełnianiu
wtargnie złodziej. To oczywiste. uczynków miłosierdzia. Naszą nagrodą
I rzeczywiście taką czujnością się będzie
Jego
służba,
a
więc
wykazujemy. Jezus, odwołując się do doświadczenie Bożej miłości.
tego przykładu, zaleca nam także
JEZU, PRZYPOMINASZ MI O
czujność wobec Jego ponownego
CZUJNOŚCI, KTÓRA MA USTRZEC NIE
przyjścia. On przyjdzie jako Pan, aby
MOJE MIENIE, ALE MNIE SAMEGO.
sprawdzić, czy Jego słudzy są czujni
OCZEKUJĘ TWEGO PRZYJŚCIA, ABY
i należycie przygotowani. Przepasane
DOZNAĆ PRAWDZIWEJ RADOŚCI,
biodra i zapalone pochodnie są oznaką
ZASIADAJĄC W TWOIM KRÓLESTWIE.
Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa.
Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania,
klęski - wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w
oczach ludzkich, znieważone i podeptane - wtedy świadomość tego, że (...)
Chrystus miłuje każdego i zawsze, (...) pozwala nam przetrwać.
Jan Paweł II (List do Młodych całego świata, 1985)
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PONIEDZIAŁEK – 8.08.2016 – Wspomnienie św. Dominika, prezbitera
7.00 - Za + Janinę w 2. rocz. śm.
18.00 - Za ++ syna Edwarda w 18. r. śm., męża Piotra oraz ++ z rodzin Maślanka, Oleszczuk, Torka.
- Za + ojca Edwarda Gwoździa w 3. rocz. śm., oraz wszystkich żyjących i ++ z pokrew.
WTOREK – 9.08.2016 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy
7.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za ++ rodziców Adama i Helenę Konieczny, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
- Za + ojca Stefana w kol. rocz. ur., ++ z pokrew. i d. w c.
ŚRODA –10.08.2016 – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ matkę Mariannę Rogala, ojca Franciszka i ++ z pokrew. z obu stron.
- Za ++ córkę Justynę, męża, ojca i dziadka Augustyna, ++ rodz., dziadków i ++ z pokrew.
CZWARTEK – 11.08.2016 – Wspomnienie św. Klary, dziewicy
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za + ojca Stanisława Szumskiego w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Heleny i Pawła z ok. kol. rocz. ślubu i błog. Boże dla całej rodz.
oraz za ++ rodziców Józefa i Janinę.
PIĄTEK – 12.08.2016
7.00 - Do B. Op. z prośbą o szczęśliwą podróż dla Jacka i Jolanty oraz o błog. Boże dla grupy
pielgrzymów.
15.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za ++ Augustyna i Gertrudę Burczek.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Gizeli z ok. 60. rocz. ur.
SOBOTA – 13.08.2016 – Dzień Fatimski
7.00 - Za + Mariannę Popanda. (od Róż Różańcowych)
9.00 - Msza św. ku czci MB Fatimskiej w int. chorych i osób starszych (z błog. lurdzkim).
10.30 - Ślub rzymski: Kandzior Patryk - Hajduk Magdalena
19.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Róży i o zdrowie dla męża Henryka oraz za ++ rodziców.
- Za ++ rodziców Stanisławę i Kazimierza i ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za ++ Irenę i Bożenę Nieczyporuk (od koleżanek ze szpitala)
- Za ++ Annę i Tomasza Żwir, ++ Konrada i Hildegardę Toman i ++ z rodziny.
- Za ++ matkę Marię Wacholz, ojca Franciszka, braci Joachima, Engelberta i d. w c.
- Za ++ ojca Jana Łanowy w kol. rocz. śm., mamę Janinę, ++ z rodz. Łanowy i Adukis i d. w c.
- Za ++ rodziców Praksedę i Jana Stężały.
- Za + Mariannę Popanda w 30. dzień po śm.
- Za + Marię Sichman w 30. dzień po śm.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.08.2016
7.00 - Za + ciocię Annę Lisek. (od Urszuli Pytel)
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Beaty i Andrzeja z ok. 25. r. śl. oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Anny i Michała z ok. rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla syna
Wojciecha i dla całej rodziny.
10.00 - W int. rocznych dzieci: Dominik Fedyczkowski, Wiktoria Grabarczyk, Anna Graca.
- Za ++ z rodziny Kozołup, Kozak i Zasada.
11.15 - Za ++ Mariana Hendzel, Mariana Berger i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Józefa z ok. 40. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marka Cichoń z ok. 18. rocz. ur., oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Gabrieli i Wiesława z ok. 35. rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla
całej rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XIX Niedzielę Zwykłą. Kościół gromadzi nas na świątecznej Eucharystii, która jest

szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Niech to spotkanie umacnia nas do
autentycznego świadectwa wiary w codziennym życiu.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek św. Dominika, kapłana, założyciela zakonu kaznodziejskiego.

Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
♦ W środę święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
♦ W czwartek wspomnienie św. Klary z Asyżu, współzałożycielki klasztoru klarysek,

patronki radia i telewizji.
♦ W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w

godzinie męki Jezusa Chrystusa na krzyżu.
♦ W sobotę (13 sierpnia) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wypełniając
orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o nawrócenie grzeszników, o pokój dla
świata oraz za nasze rodziny, aby były zawsze Bogiem silne. Różaniec o godz. 6.30; 12.00 i
o godz. 20.00 różańcowa procesja fatimska ze świecami. Msze św. o godz. 7.00; 9.00 (za
chorych i starszych z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św. w sobotę, ze względu na
Dzień Fatimski, będzie wyjątkowo o godz. 19.00. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do feretronu.
♦ W sobotę i niedzielę 13-14 sierpnia br. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości ku
czci św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej. W niedzielę o godz. 11.00 uroczysta
suma odpustowa na placu przed sanktuarium.
♦ W niedzielę 14 sierpnia uroczystość odpustowa w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach
Opolskich. Suma odpustowa o godz. 11.00.
♦ Tegoroczna 40. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 14 sierpnia z
Nysy, 15 sierpnia z Opola, Raciborza i Głubczyc, a 16 sierpnia z Kluczborka. Pielgrzymi
dotrą do Częstochowy w sobotę 20 sierpnia. Msza Święta na zakończenie pielgrzymki
będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godzinie 11.00.
♦ Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach zaprasza w poniedziałek, 15 sierpnia
2016 r., na metropolitalny obchód odpustu Wniebowzięcia NMP, który będzie
jednocześnie okazją do dziękczynienia za 35 lat posługi biskupiej bpa Jana Wieczorka oraz
za 60 lat kapłaństwa bpa Jana Bagińskiego. Głównym punktem uroczystości będzie
Eucharystia sprawowana przez biskupów Metropolii Górnośląskiej o godz. 11.00 na
dziedzińcu Starego Opactwa.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobroć serca. Dzisiaj przed
kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych wskutek anomalii
pogodowych w naszej diecezji opolskiej.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu a udającym się na wakacje i urlopy dobrego wypoczynku.
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P O K U S A
W gorący letni dzień najemny robotnik otrzymał polecenie skopania ogrodu.
Z niechęcią zabrał się do pracy. Wymyślał na Adama, gdyż według niego to
właśnie on ponosił pełną odpowiedzialność za to, że ludzie są wykorzystywani.
Bluźnierstwa i przekleństwa doszły do uszu właściciela ogrodu, który
podszedł do robotnika i zapytał:
- Dlaczego przeklinasz? Założę się, że na miejscu Adama uczyniłbyś to samo.
- Na pewno nie – odparł robotnik. – Ja nigdy nie uległbym pokusie!
- Zobaczymy! – odrzekł właściciel, po czym zaprosił go na obiad.
O ustalonej godzinie robotnik pojawił się w domu pracodawcy. Ten
wprowadził go do pokoju, w którym stał stół zastawiony przeróżnymi potrawami.
- Możesz jeść wszystko, co zechcesz, ale nie dotykaj wazy w rogu stołu,
dopóki nie wrócę – powiedział pracodawca.
Robotnik nie czekał ani chwili, usiadł za stołem i natychmiast zaczął
próbować po kolei wszystkich potraw, które stały na stole. W końcu jego wzrok
zatrzymał się na przykrytej wazie ustawionej w rogu stołu.
Ciekawość doprowadzała go do szału. Była tak silna, że w końcu nie
wytrzymał i ostrożnie uchylił pokrywkę naczynia. Ledwo ją uniósł, na zewnątrz
wyskoczyła duża mysz. Chciał ją złapać, ale mysz wyśliznęła się z dłoni i uciekła.
Rozpoczął pogoń, w czasie której poprzewracał stoły i krzesła. Wielki hałas
przyciągnął uwagę właściciela.
- Widzisz? – rzekł właściciel, śmiejąc się i grożąc. – W przyszłości nie
będziesz przeklinał twojego praojca Adama i nie będziesz wytykał jego błędu.
Papież Franciszek o Miłosierdziu:
„Bóg przychodzi, aby wybawić nas z sytuacji słabości, w której żyjemy. Jego
pomoc polega na tym, że dostrzegamy Jego obecność i odczuwamy Jego bliskość.
Dzień za dniem, doznając Jego współczucia, możemy również i my stawać się
współczujący dla wszystkich” (MV 14).
Czy widzisz Bożą obecność? Czy czujesz Jego bliskość? Szukaj Go, a ludzie
sami będą do Ciebie przychodzić.
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