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XXII 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 14,1.7-14)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak
sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich:
”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego
miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był
zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was
obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«;
i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy
będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz
i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się
poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz
obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
Dzielność i roztropność
Dzielność i roztropność to cnoty, o
których zapominamy. Pierwsza z nich to
wykazywanie się siłą i odwagą w
codziennym życiu, a roztropność to
umiejętność przewidywania rzeczy
przyszłych i opowiadanie się za dobrem.
Tymi cnotami należycie wykazują się
słudzy, którzy zostali obdarzeni większą
liczbą talentów. Jako roztropni dołożyli
starań, aby powiększyć powierzone

dobra, a dzielność dopomogła im
w realizacji przedsięwzięcia. Dzięki
temu usłyszeli zbawcze zaproszenie do
udziału w radości swego pana. Ich
przeciwieństwem jest sługa zły i leniwy,
który został pozbawiony wszystkiego,
łącznie ze szczęściem wiecznym. Dzięki
roztropności i dzielności w życiu
codziennym i my wejdziemy do radości
naszego Pana.
Ks. Mariusz Szmajdziński
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PONIEDZIAŁEK – 29.08. 2016 – Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za + mamę Annę Lisek w 1. rocz. śm. oraz d. w c.
- Za ++ rodz. Edmunda i Jadwigę Szober, Gerharda i Hildegardę Sobania, brata Waldemara,
++ dziadków z obu stron i ++ z rodz.
WTOREK – 30.08. 2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Natalii i Grzegorza z ok. 4. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Ewy i Tomasza z ok. 20. rocz. ślubu z podziękowaniem za dar
macierzyństwa i prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
ŚRODA – 31.08. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Agnieszki i Artura Rączkowskich z ok. 20. rocz. ślubu oraz o Boże
błog. dla Mateusza i Miłosza.
18.00 - Za ++ rodziców Henryka i Anielę, ++ teściów Mikołaja i Leokadię, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Mieczysława w kol. rocz. ur.
I CZWARTEK miesiąca – 1. 09. 2016 – Wspom. św. Bronisławy, patronki Diecezji Opolskiej
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
8.00 - Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.
18.00 - Za + męża Bronisława z ok. im., ++ rodziców w kol. rocz. śm., i ++ z rodziny.
- Za + mamę Stefanię z ok. im., i ++ jej rodzeństwo.
I PIĄTEK miesiąca– 2.09. 2016
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobroczyńców Parafii i budowniczych kościoła.
- Za ++ rodziców Jana i Marię, brata Jana, ++ z rodziny Weres i Hamryszak i d. w c.
15.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za + mamę Reginę w 14. rocz. śm., za ++ ojca Jerzego i siostrę Reginę.
- Za ++ rodz. Gertrudę i Augustyna Burczek, ++ dziadków Martę i Maksymiliana, Jadwigę i Jana,
++ ich rodzeństwo, ++ z rodz. i pokrew.
I SOBOTA miesiąca – 3.09. 2016 – Wspom. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
7.00 - Za czcicieli NMP i członków żywego różańca.
- Za + Manfreda Nierle w 30. dzień po śmierci.
18.00 - Za + syna Damiana Tomaszewskiego w 1. rocz. śm.
- Za + męża Pawła w 1. rocz. śm. i ++ z rodziny
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4. 09. 2016
7.00 - Za + mamę Pelagię Mandelka w 9. rocz. śm., za ++ mężów Henryka i Władysława, + syna Jana,
++ zięciów Ryszarda i Andrzeja oraz ++ z rodzin.
8.30 - Za + ojca Ryszarda oraz ++ z rodz.
- Za ++ rodziców Władysława i Genowefę, braci Jerzego i Józefa, ++ teściów Jana i Marię, + brata
Kazimierza i ++ z rodziny.
10.00 - Za żyjących i zmarłych z rodz. Sienkiewiczów, Angielskich, Stawinogów, Kuciów, Ticów i d. w c.
- Za + ojca i męża Edmunda Bednarek, + ojca Stefana Parkitnego, brata Jerzego, ++ teściów
i ++ z rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Augustyny z ok. kol. rocz. ur., oraz o Boże błog. i zdrowie dla całej
rodziny.
- Za + ojca Leona w kol. rocz. śm., oraz ++ z rodziny.
15.00 - Za + mamę Rozalię z ok. im., oraz ++ z rodziny i d. w c.
- Za + męża Wiesława, siostrę Wandę, ojca i teściów.
16.00 - Nieszpory
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1. Dzisiaj witamy w naszej parafii nowego kapłana. Dekretem Ks. Biskupa Andrzeja Czai
nowym wikariuszem parafii mianowany został ks. Piotr Maciejski. Życzymy
Ks. Piotrowi błogosławieństwa Bożego, światła i mocy Ducha Świętego w pracy
duszpasterskiej oraz nieustannej opieki Matki Bożej.
2. Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory.
3. W poniedziałek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
4. O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
5. W czwartek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.
O godz. 8.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z błogosławieństwem dzieci.
Zapraszamy dzieci, rodziców, nauczycieli i katechetów. O godz. 9.00 uroczysta
inauguracja nowego roku w szkole.
6. Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego będzie we wtorek
i środę od godz. 17.00 do 18.00.
7. 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.
8. 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. Sakr.
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.
9. 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.
10. Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
11. W sobotę o godz. 10.30 pierwsze po wakacjach spotkanie dla ministrantów i
Marianek.
12. W niedzielę 4 września o godz. 14.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu
odbędzie się pielgrzymka Srebrnych Jubilatów Małżeńskich. Tydzień później tj. 11
września o godz. 14.00 odbędzie się pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich.
13. W dniach 8-11 września na Górze św. Anny odbędą się obchody kalwaryjskie.
ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Ojcowie Franciszkanie serdecznie zapraszają.
14. W imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai, Dyrektor Wydziału Katechetycznego
serdecznie zaprasza wszystkich katechetów świeckich, siostry zakonne, jak również księży
katechizujących, do uczestnictwa w Dniu Katechety, który odbędzie się w sobotę 3
września 2016 r. o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 1
w Opolu.
15. Bóg zapłać za złożone ofiary, które przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych
z remontem uszkodzonych organów i prowadzonymi obecnie pracami remontowymi
obiektów sakralnych, dziękujemy także za okazywaną dobroć i życzliwość. Życzymy
parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu , a dzieciom,
młodzieży, nauczycielom i wychowawcom obfitych darów Ducha Świętego w nowym
roku szkolnym.
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Błogosławiona Bronisława
(ur. ok. 1200 w Kamieniu Śląskim, zm. 29 sierpnia
1259 na Sikorniku) – polska norbertanka, dziewica
i błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego. Była
córką Stanisława Odrowąża Prandoty i Anny
z Gryffitów-Jaksów, była krewną św. Jacka Odrowąża.
W wieku 16 lat wstąpiła do zakonu panien norbertanek
na Zwierzyńcu. Była ekstatyczką. Autor „Żywota
świętego Jacka” podaje, że Bronisława miała widzenie
duszy św. Jacka wstępującej do Nieba. W 1241
w czasie najazdu Tatarów na Kraków, schroniła się na
Bielanach. Na wzgórzu Sikornik koło Krakowa
znajdowała się jej pustelnia.
Od 1707 roku czczono ją jako patronkę Królestwa Polskiego oraz opiekunkę
sierot. W katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki znajduje się ulica Świętej
Bronisławy. Jej relikwie znajdują się w kościele norbertanek w Krakowie.
Beatyfikację Bronisławy Kraków obchodził bardzo uroczyście przez kilka dni.
Kulminacyjny punkt obchodów zaplanowano na dzień 2 grudnia 1840 r. Z kościoła
dominikanów wyruszyła procesja przez całe miasto aż do kościoła norbertanek.
Niesiono w niej trumienkę z relikwiami i osobny relikwiarz z głową Bronisławy.
Odtąd kult bł. Bronisławy przeniósł się z Sikornika do samego kościoła Panien
Norbertanek. Papież Pius IX rozszerzył kult Bronisławy także na diecezję
wrocławską, a Leon XIII - na cały zakon norbertański. Bronisława jest patronką
diecezji opolskiej oraz dobrej sławy.
W ikonografii bł. Bronisława przedstawiana jest jako mniszka norbertańska
w białym habicie i czarnym welonie. Często ukazywana jest podczas wizji Chrystusa
ukrzyżowanego lub wprowadzania św. Jacka do nieba. Przedstawiana jest także
w czasie kontemplacji, klęczącą przed Chrystusem trzymającym krzyż lub przed
Świętą Trójcą. Jej atrybutem jest lilia.
Kult Bronisławy rozpoczął się wkrótce po jej śmierci, jednak dopiero
23 sierpnia 1839 został zaaprobowany przez papieża Grzegorza XVI. Wspomnienie
liturgiczne obchodzone jest 1 września (wcześniej 3 września).
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