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Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto miłuje ojca
lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto
miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie
jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je,
a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje
proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego
jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej
wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.
Kochać bardziej niż...
Jezus mówiąc o miłość, kilkakrotnie
używa słowa bardziej. Czy kochasz
mnie bardziej aniżeli ci? Czy kochasz
mnie bardziej niż matkę i ojca?
Widocznie miłość ma różne stopnie.
Jezus mówi wyraźnie, że chce, abyśmy
Go kochali najbardziej, ponad
wszystko inne. Nie znaczy to, że nie
mamy kochać innych. Jezus mówi
kochajcie swoją mamę, swojego tatę,
swoją żonę, swojego męża, swoje
dzieci, ale mnie kochajcie bardziej od
nich, bo jeśli mnie będziecie kochać

bardziej, to miłość wobec ludzi będzie
wam się udawała, będzie piękna. Żeby
kochać człowieka, to najpierw trzeba
bardziej
kochać
Boga,
wtedy
prawdziwa miłość do człowieka stanie
się możliwa.
Panie, Ty swoim życiem pokazałeś
nam, czym jest prawdziwa miłość,
ukazałeś nam to w miłości do swojej
Matki i do swoich uczniów. Z miłości
do nas przyjąłeś krzyż. Prosimy Cię,
abyś uzdrowił relacje w naszych
rodzinach tak, by panowała w nich
miłość.

Porządek Mszy Świętych 3 - 9.07.2017
PONIEDZIAŁEK – 3.07.2017 – Święto św. Tomasza, Apostoła
7.00 - Za + brata Janusza z ok. ur.
- Za + Aleksandra i d. w c.
18.00 - Za ++ rodz. Halinę i Władysława Zawada, ++ z rodz. Gałan, Zawada, Gumienny, ++ Beatę i s. Imeldę.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Tomasza z ok. im. i ur.
WTOREK – 4.07.2017
7.00 - Za ++ Urszulę i Edwarda Jaskot i ++ z rodz.
18.00 - Za + Franciszka Woźnica w 30. dzień po śm.
- Za ++ rodz. Agnieszkę Lechowicz, brata Stanisława, męża Juliana, teściów Józefę i Ignacego
Kotarzewskich, szwagrów Adama i Juliana, dziadków z obu stron i d. w c.
- Za ++ rodz. Henrykę i Tadeusza w rocz. śm., + teścia Tadeusza, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
ŚRODA – 5.07.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ rodz. z obu stron, 4. braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokr. Lasak, Makselon, Nowak,
Biskup, Miler i d. w c.
- Za + Józefa Stoch. (od cioci Bronisławy)
I CZWARTEK mca – 6.07.2017 – Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + ojca Ignacego w kol. rocz. śm., i ++ z rodz.
- Za + ojca Kazimierza w rocz. śm, matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę i ++ z rodz.
Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
I PIĄTEK mca – 7.07.2017
7.00 - W int. czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za + Ewę Gawlik w 30. dzień po śm.
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Dariusza z ok. 50. rocz. ur.
- Za + męża Leszka w 8. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, zięcia Henryka, + koleżankę Irenę i d. w c.
SOBOTA – 8.07.2017 – Wsp. św. Jana z Dukli, prezbitera
7.00 - Za + Waltra Wieschollek i ++ z rodziny.
13.00 - ślub rzymski: Barbara Wawrzynek i Kamil Karcz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. syna Mariusza z ok. 40. rocz. ur.
- Za + matkę i teściową Zofię Matyja w kol. rocz. śm., ++ rodz. Marię i Antoniego Wiszniewskich, ++
dziadków z obu stron, ++ z rodz. Wiszniewski, Paprocki, Lipski, Cieniawa i Wsiołek.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.07.2017
7.00 - Za + Iwonę Strzałek, ++ z rodz. Makowskich i ++ z rodz. z obu stron.
8.30 - Za ++ rodz. Brygidę i Józefa, Helenę i Tadeusza, dziadków, brata, 3. siostry, siostrzenicę, bratanka,
2. bratowe, 5. szwagrów, ++ z pokr. i d. w c.
- Za + męża Romana, syna Waltra, zięcia Eugeniusza, ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny.
10.00 - Roczki: Paweł Sympryk, Kinga Gumulak, Robert Pander.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. rodziny Pietruszka.
11.15 - Za + męża Antoniego z ok. kol. rocz. śm., ++ rodziców Felicję i Józefa, teściów Zofię i Antoniego,
siostrę Marię i brata Marka oraz o Boże błog. w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Jerzego z ok. 80. rocz. ur.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 40. rocz. ślubu Hanny i Józefa oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 40. rocz. ślubu Aliny i Romana oraz o Boże błog. dla rodziny.
16.00 - Nieszpory

OGŁOSZENIA 2 – 9.07.2017
1. NIEDZIELA XIII ZWYKŁA 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.

2. W poniedziałek Święto św. Tomasza. Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę wspomnienie św. Marii Goretti.
4. W czwartek wspomnienie błog. Marii Teresy Ledóchowskiej.
5. I Czwartek miesiąca - czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
O godz. 17.30 nabożeństwo eucharystyczne.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi przed I Piątkiem miesiąca.

6. I Piątek miesiąca – Dzień Bożego Miłosierdzia, czcimy NSPJ.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii
i budowniczych kościoła.
O godz. 15.00 Nabożeństwo w Godzinie Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Godzinki ku czci Męki Pańskiej – adoracja.
O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.

7. W sobotę wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana.
Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi .

8. W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błogosławieństwem dzieci i rodziców.
9. 41. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 14 do 19
sierpnia, pod hasłem „Z Maryją idziemy głosić Ewangelię Miłosierdzia”.
Zapisy w parafii św. Wawrzyńca.

10. Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek wierzący
pamięta o swojej chrześcijańskiej godności a także o obowiązkach płynących z wiary,
a zwłaszcza o codziennej modlitwie i należytym świętowaniu niedzieli przez udział
w niedzielnej Eucharystii. Pamiętamy zawsze o odpowiednim stroju udając się na Mszę
św. i zwiedzając miejsca święte. Mimo uciążliwych upałów obowiązuje nas zawsze strój
godny a nie swobodny.

11. Informujemy parafian, że kancelaria w okresie wakacyjnym (od 3 lipca do 31 sierpnia)
czynna będzie tylko w godzinach wieczornych: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od
18.45 do 19.30.

12. Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu.
Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu, a udającym się na wakacje i urlopy wzmocnienia sił fizycznych
i duchowych oraz dobrego wypoczynku.

Święto Świętego Tomasza Apostoła
Osobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się
tradycja chrześcijańska. Pisze o nim wiele Euzebiusz
z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, św.
Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin
z Noli.
Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw
Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał
ponieść śmierć męczeńską w Calamina w 67 r.
Piszą o tym wspomniani wyżej autorzy. Tak też podaje Martyrologium Rzymskie.
Jako miejsce pochówku podawany jest Mailapur (przedmieście dzisiejszego
Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na
wyspę Chips, a w roku 1258 do Ortony w Italii.
Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Około roku 52 po
Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam
siedem kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mylapore,
miano im pokazać grób Apostoła.
Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy. W Indiach jest
również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na
miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał ponieść śmierć męczeńską.
Miejsce to ma różne nazwy: Calamina (najczęściej spotykana), Thomas Mount
(Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają
jedną miejscowość: "Górę Św. Tomasza", położoną na jednym z przedmieść
Madrasu.
Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa;
architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy,
małżeństw i teologów.
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