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XXIII 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 14,25-33)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On
zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści
swego ojca i matki, żony i dzieci, braci
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być
moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża,
a idzie za Mną, ten nie może być moim
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować
wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej
gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby
drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«. Albo który
król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu
tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest
jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.
Być uczniem Jezusa
Dziś słyszmy bodajże najtrudniejsze
słowa zapisane w Ewangelii. Jak to
bowiem możliwe, aby Jezus - Bóg, który
jest Miłością, mógł postawić jako
warunek pójścia za Nim nienawiść
wobec najbliższych?
Jak to możliwe, aby Ten, który
powiedział: miłuj bliźniego jak siebie
samego, teraz kazał mieć samego
siebie w nienawiści? Jakimi uczuciami
ostatecznie ma kierować się uczeń

Chrystusa? Czego żąda Jezus od swoich
uczniów? Miłości niepodzielnej, bo ona
nie znosi podziałów.
Mamy miłować Jezusa całym
sercem, umysłem i ze wszystkich sił.
On pozostawił nam tego przykład, gdy
Mając w nienawiści samego siebie,
wziął krzyż i na nim skonał. W ten
sposób pokazał, że ten, kto wyrzeka się
wszystkiego, wszystko otrzyma.
Ks. Mariusz Szmajdziński
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PONIEDZIAŁEK – 5.09. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int Marka z prośbą o powrót do zdrowia.
18.00 - Za + mamę Emilię w kol. rocz. śm., ++ z pokrew. i d. w c.
- Za + męża Józefa Sołga, ++ rodziców z obu stron, kuzynkę Helenę, ++ z rodz. z obu stron
oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
WTOREK – 6.09. 2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ z rodziny Bocian, Rzywina i Pirożek.
- Za + Mariana Kozyrskiego w 17. rocz. śm. i ++ z rodziny.
ŚRODA – 7.09. 2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za brata + Piotra, ++ rodziców , dziadków, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za ++ rodziców Alojzego i Reginę, siostrę Joannę, szwagra Janusza, teścia
Maksymiliana, ciocię Elżbietę, ++ dziadków, ++ z pokrew. z obu stron z prośbą o Boże
błog. dla rodziny.
CZWARTEK – 8.09. 2016 – Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny
7.00 - Za ++ Annę Kulej oraz męża Jana z ok. ur.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za ++ męża Andrzeja Groszek i ojca Edwarda Anczyk.
- Za + Władysława Dudkowskiego w kol. rocz. śm. oraz ++ z pokrew. Dudkowski i Pękała
i d. w c.
PIĄTEK – 9.09. 2016
7.00 - Za + wnuka Damiana, jego ++ dziadków, ++ z pokrew. Palus i Wywias i d. w c.
18.00 - Za ++ męża Janusza Bukowskiego w 6. rocz. śm. o radość życia wiecznego oraz o Boże
błog. i zdrowie w rodzinie.
- Za + Jana Łęgowego z ok. ur.
19.00 - Msza św. młodzieżowa.
SOBOTA – 10.09. 2016
7.00 - Za + Bożenę Kornalewicz
15.00 - Msza św. ślubna: Korchut Wioleta – Kowalko Szymon
18.00 - Za + Czesława w 1. rocz. śm., i mamę Czesławę.
- Za ++ rodziców Jana i Stefanię Domeredzkich, ++ Józefa, Elżbietę Bryś, braci Krzysztofa
i Henryka, szwagierkę Elżbietę i ++ z pokrew. z obu stron.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09. 2016
7.00 - Za Parafian
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Mariana z ok. 70. rocz. ur. Mariana oraz o błog. Boże
i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + męża Zbigniewa, ++ z rodz. Florczyk i Szpyrka.
10.00 - W intencji rocznych dzieci: Hanna Kielan, Szymon Kampa, Zofia Kozanowska
- Za ++ mamę Helenę Kuriańską w 1. rocz. śm, oraz ojca Kazimierza.
11.15 - Za ++ męża Wojciecha w 16. rocz. śm, teściową Leokadię z ok. im., ++ z rodz. z obu stron
i d. w c.
- Za + ojca Jana Szerszeń, ++ jego rodz. Julię i Andrzeja i ++ z rodz.
15.00 - Za + męża i ojca Jana Kowolik z ok. ur., oraz ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op., MB Fatm i św. Ojca Pio…w int. Adeli z ok. 60. rocz. ur. oraz o zdrowie
i błog. Boże dla męża.
16.00 - Nieszpory
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1. NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA. Dzisiaj w Rzymie kanonizacja błog. Matki Teresy

z Kalkuty, patronki ubogich i cierpiących. O godz. 16.00 nieszpory, serdecznie
zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz.18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W poniedziałek 5 września o godz. 19.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
4. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
Zapraszamy osoby, które chętnie czytają Pismo Święte i rozważają je w swoim sercu.
5. W czwartek 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.
O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców. W tym
tygodniu na Mszy św. szkolnej nastąpi uroczyste poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych dla wszystkich uczniów z klas pierwszych. W czwartek po Mszy św.
wieczornej w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie Apostolatu Margaretek.
Zapraszamy na spotkanie osoby, które codziennie modlą się za kapłanów.
6. W piątek o godz. 19.00 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 dla klas
I – II – III gimnazjalnych.
7. Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny Uroczystości Odpustowe ku czci
Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi.
8. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla wszystkich ministrantów i kandydatów oraz
spotkanie dla Marianek przed uroczystością odpustową. Od godz. 17.00 do 17.45
adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
9. W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
10. Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się 18 września na Górze św. Anny. Suma
Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.
11. Doroczny odpust parafialny obchodzić będziemy w niedzielę 18 września
i połączony będzie z jubileuszem 25. rocznicy utworzenia naszej parafii, 30. rocz.
odprawienia po raz pierwszy uroczystej Mszy św. z okazji poświęcenia domu
parafialnego i kaplicy katechetycznej oraz 30. rocznicy powstania naszej
wspólnoty osiedlowej. Dzień wcześniej tj. w sobotę 17 września uroczystości
związane z 30 rocznicą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich.
12. Jubileuszowa pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie
się w środę 28 września. Koszt pielgrzymki 30 złotych, zapisy w kancelarii.
13. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne, za życzliwą
pomoc i troskę o naszą wspólnotę oraz ofiarowany dar modlitwy. Parafianom i gościom
życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu,
a dzieciom, młodzieży i nauczycielom światła i mocy Ducha Św. oraz opieki Matki
Bożej w nowym roku szkolnym.
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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Odpusty

Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie
w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.
Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za
grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi
warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia
rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa
i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary
doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości”. Każdy wierny
może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.
Kary za grzech
Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma
podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka
nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się “karą wieczną” za
grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane
przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po
śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co
nazywamy “karą doczesną” za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako
rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej
natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do
całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do
odpokutowania (Por. Sobór Trydencki: DS 1712-1713; 1820).
Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą
odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin
powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu
godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech.
Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne
praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od “starego człowieka” i “przyoblec
człowieka nowego” (Por. Ef 4, 24).
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