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ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 17,1-9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.
Łodzią na pustynię
Jezus udaje się łodzią na miejsce
pustynne, a przecież to wbrew ludzkiej
logice. Tymczasem Pan Bóg zna takie
drogi, o których człowiek nie ma
pojęcia, nie potrafi ich sobie nawet
wyobrazić. Chodzi oczywiście o drogi
Boże do naszego życia, do naszych
serc. Jeśli Bóg chce gdzieś dotrzeć, to
zawsze Mu się to uda/to osiągnie,
nawet jeśli człowiekowi wydaje się, że
ta droga jest niemożliwa do

osiągnięcia, nawet jeśli uważa, że pora
jest nieodpowiednia. Jest tylko jeden
warunek, musimy Go zaprosić,
musimy Go poprosić, aby do nas
przybył. Nigdy nie jest za późno, aby
się z Nim spotkać.
Jezu, aby przemieniać świat i ludzkie
serca, Tobie wystarczy, abym z ufnością
ofiarował Ci własne ubóstwo i małość
wobec sytuacji przerastających moje
możliwości. Ty wierzysz we mnie,
proszę, pomnóż moją wiarę w to, że
idziesz tuż obok drogą mego życia.

P ORZĄDEK M SZY ŚW . 06.08.-13.08.2017 R .
NIEDZIELA – 6.08.2017 – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
7.00 - Za †† męża Roberta, syna Ryszarda Jata, †† rodziców Pawła i Katarzynę Pietruszka, teściów Annę i Roberta
Jata, †† siostry, braci, szwagrów, szwagierki, †† z rodz. Jata i Pietruszka.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Rozalii Bienias z ok. 77. rocz. ur.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 30. rocz. ślubu Barbary i Józefa Piontek oraz o Boże błog. dla dzieci i wnuczki Mai.
- Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny oraz w int. rocznego dziecka
Aleksandra Hrycak. (błog. rocznego dziecka)
11.15 - Za † syna Mirosława Potockiego i †† z rodziny Potockich oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. męża Franciszka z ok. 85. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
12.15 - Chrzest – Łata Alicja, Pieczyrak Adam
15.00 - Za † Jana Prokop oraz za †† z rodziny.
16.00 - Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 7.08.2017
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm o powołania do zakonów męskich i żeńskich.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marianny z ok. ur., oraz o Boże błog. dla męża, dzieci i wnuka.
- Za † dziadka Stanisława Budzanowskiego, Hildegardę Zyń, †† z rodz.
WTOREK – 8.08.2017 – Wsp. św. Dominika
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…dla całej rodziny.
18.00 - Za † syna Edwarda w rocz. śm., męża Piotra, †† z rodz. Maślanka, Oleszczuk, Tarka.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Łukasza i Anety z ok. 10. rocz. ślubu oraz o Boże błog. w rodz.
ŚRODA – 9.08.2017 – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, patronki Europy
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za † ojca Stefana w kol. rocz. ur., †† z pokr. i d. w c.
- Za † Stanisława Szulc, Leokadię Jasińską, † jej męża Jana, †† dziadków z rodz. Szulc, Gręś, Kudlewskich.
CZWARTEK – 10.08.2017 – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA
7.00 - Za † Monikę Czapla (od mieszkańców ul. Osiedle)
18.00 - Za † matkę Mariannę Rogala, męża Franciszka, †† z pokr. i d. w c.
- Za †† córkę Justynę, męża ojca i dziadka Augustyna, rodziców, teściów, dziadków i †† z pokr.
PIĄTEK – 11.08.2017 – Wsp. św. Klary
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat., św. o. Pio o pomyślne leczenie i powrót do zdr. dla Mirosława
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za †† rodz. Gertrudę i Augustyna Burczek
- Za † ojca Stanisława Szumskiego w kol. r. śm., †† z rodz.
SOBOTA – 12.08.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za † męża Krzysztofa Choroś w dniu ur.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat., św. Anny … w int. Heleny i Pawła z ok. 45 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † syna Witolda Lakajewskiego, † matkę Józefę Konik w kol. r. śm., d. w c.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.08.2017 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. wnuczki Milenki z ok. ur. oraz o bł. B. dla wnuczki Oli i całej rodziny
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Zbigniewa z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - W int. rocznych dzieci: Natalia Serek
- Za † Edwarda Gwóźdź w 4 r. śm., †† z rodziny i pokr.
11.15 - Za †† rodziców, teściów, dziadków Marię i Józefa Sobko, † syna Ireneusza, braci Adolfa i Edwarda, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. Aniołów Stróżów z podz. za łaskę przyjęcia I Komunii Św., z prośbą o dalsze B. bł. w int.
Magdaleny i Morisa
15.00 - Za † ojca Władysława i Ryszarda, †† z rodz. Zacharewicz i Sawickich
19.00 - Za czcicieli MB Fatimskiej
- Za †† Bożenę i Irenę Nieczyporek
- Za † mamę Różę z ok. ur. oraz za †† z pokr.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Mireli i Janusza Tomczak z ok. 5 r. śl. Oraz o bł. B. dla wnuka Franka
- Za † ojca Jerzego Urban z ok. ur., jego †† rodziców i rodzeństwo
- Za † Kazimierza w 10 r. śm., † Stanisławę, †† z rodz.

OGŁOSZENIA 30.07. – 6.08.2017
1. Rozpoczął się miesiąc sierpień, czas licznych pielgrzymek na Jasną Górę a także
miesiąc modlitwy o trzeźwość narodu i zachęta do zachowania abstynencji. Św. Jan
Paweł II mówił: Zawsze się módlcie, nie ustawajcie w modlitwie… módlcie się
i kształtujcie swoje życie i poprzez modlitwę umacniajcie wasze rodziny.
 godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna za wst. św. Ojca Pio.
3. We wtorek św. Dominika, kapłana, założyciela zakonu kaznodziejskiego.
4. W środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
5. W czwartek święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
6. W piątek wspomnienie św. Klary z Asyżu, współzałożycielki klasztoru klarysek, patronki
radia i telewizji.
7. O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
8. W niedzielę (13 sierpnia) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wypełniając
orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o pokój dla świata i nawrócenie
grzeszników oraz o pokój i zgodę w naszej ojczyźnie.
 Różaniec o godz. 6.30; 12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja różańcowa ze
świecami.
 Ze względu na Dzień Fatimski, będzie dodatkowa Msza św. o godz. 19.00 w int.
wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do feretronu.
 O godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
9. W sobotę i niedzielę 12-13 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.
10. Na Górze św. Anny w piątek, sobotę i niedzielę ( 11 – 13 sierpnia ) uroczystości ku
czci Wniebowzięcia NMP z obchodami kalwaryjskimi.
11. W niedzielę 13 sierpnia uroczystość odpustowa w parafii św. Wawrzyńca
w Strzelcach Opolskich. Suma odpustowa o godz. 11.00.
12. Tegoroczna Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 13 sierpnia z Nysy,
14 sierpnia z Opola, Raciborza i Głubczyc, a 15 sierpnia z Kluczborka. Pielgrzymi dotrą do
Częstochowy w sobotę 19 sierpnia. Msza Święta na zakończenie pielgrzymki będzie
sprawowana na jasnogórskim szczycie o godzinie 11.00. Zapisy w parafii św.
Wawrzyńca.
13. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobroć serca.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu a przebywającym na wakacjach i urlopach dobrego wypoczynku.

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Termin "Przemienienie Pańskie" nie jest adekwatny do
greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma
o wiele głębsze znaczenie. Podczas gdy słowo
"przemienienie" oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo
greckie sięga w istotę zjawiska. Należałoby więc
tłumaczyć, że Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej
naturze i istocie - Synem Bożym. Przemienienie
pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne
są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w
dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz
i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom
Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela
rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków,
skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 1618).
Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma
ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan
odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni
uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości
i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim
nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja
także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony
przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego
eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne,
uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na
ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń
Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
NA WESOŁO
Idzie turysta drogą spotyka Bacę i pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę bo chcę zdążył na pociąg o 10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego byka to i na ten o 9.15 zdążycie.

