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XXI N IEDZIELA Z WYKŁA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 16,13–20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego
z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział
Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu
rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie
powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a
bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu
nie
mówili,
że
On
jest
Mesjaszem.
Ryzykowne pytanie
Jezus odważył się zadać uczniom bardzo
ryzykowne pytanie. Pytanie, po którym
mógł stracić do nich zaufanie.
Tymczasem oni odpowiadają źle, ale
swoją odpowiedzią pokazują Jezusowi
jedną ważną rzecz, że wytrwale szukają
prawdy o Nim, że zastanawiali się bardzo
głęboko, kim On jest, że to pytanie
nurtowało ich już wcześniej i już
wcześniej próbowali sobie na nie
odpowiedzieć. I to jest chyba
najważniejsze dla Jezusa. Jezus nie dziwi

się, że się pomylili, mają do tego prawo.
Dlaczego mają prawo do pomyłek? Bo
szukają i to zadawala Jezusa. Dla Jezusa
poszukiwanie prawdy jest powodem do
dumy. Szukajmy codziennie odpowiedzi
na pytanie k im jest dla mnie Jezus. To
najważniejsze pytanie życia.
Jezu, pragnę poznawać Cię coraz
bardziej, bo w Twoim człowieczeństwie
będę umiał rozpoznać prawdę, piękno
i dobro ukryte we mnie i w każdym
innym człowieku, a to napełni moje
serce błogosławieństwem!
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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.08.2017
7.00 - Za † Annę Hilszer, syna Zygmunta, Gertrudę i Romana Mildne, Elżbietę i Jana Kapitza, †† dziadków i d. w c.
8.30 - Za † ojca Andrzeja Paluszczak w 2 rocz., mamę Anielę, †† dziadków, †† z pokr., d. w c.
- Za †† Różę i Bernarda Bogdoł z okazji urodzin.
10.00 - Za †† Pawła Gawlik w kol. rocz.,†† rodziców, teściów, brata Herberta oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za †† męża Stefana, córki Stefanię i Marię, rodz. Ignacego i Annę, teściów Wiktora i Martę, †† z rodziny i d. w c
(błogosławieństwo rocznego dziecka: Antonia Piela)
11.15 - Za † siostrzenicę Magdalenę Pawlik w 11 rocz. śmierci.
- Za † mamę Helenę w 12 rocz., siostrę Łucję w 1 rocz., †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
15.00 - Za †† Stanisławę i Stefana Kubiak, teścia Jana, brata Czesława, †† z rodz., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Natalii i Grzegorza z ok. 5 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci i całej
rodziny.
16.00 - Nieszpory niedzielne
PONIEDZIAŁEK – 28.08.2017 – św. Augustyna
7.00 - Za † Aleksandra Karaban w 30 dzień po śm.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Haliny z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci z rodzinami
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Teresy Małek z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 29.08.2017 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
7.00 - Za † Kazimierza Huzar w 30 dzień po śm.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Barbary i Leszka z ok. 25. r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † mamę Annę Lisak w k. r. śm.
ŚRODA – 30.08.2017
7.00 - Za †† rodz. Józefę i Teodora Gasz, †† braci Jana i Józefa, †† z pokr.
18.00 - Za †† rodz. Edmunda i Jadwigę Szober, Gerharda i Hildegardę Sobania, †† dziadków, babcie z obu str., †† z
rodziny
- Za † mamę Annę Wojdyła w 1. r. śm.
CZWARTEK – 31.08.2017
7.00 - Za † Urszulę Langer w 30 dzień po śm.
18.00 - Za †† rodziców, teściów, dziadków z obu str., †† rodziców chrzestnych
- Za †† rodz. Czesławę i Jerzego, teścia Jana, †† szwagrów, †† z rodz.
PIĄTEK – 01.09.2017 – bł. Bronisławy – I PIĄTEK
7.00 - Do B. Op. w int. czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii oraz budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za † męża Bronisława z ok. imienin, †† rodziców, teściów, braci, †† z rodz. oraz d. w c.
- Za † Barbarę Stach (od Róż Różańcowych)
SOBOTA – 02.09.2017 – I SOBOTA
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. czcicieli MB oraz wspólnotę Żywego Różańca
- Za † mamę Annę w 15. r. śm., ojca Jerzego, siostrę Reginę
18.00 - Za † mamę Jadwigę Waloszek z ok. ur., ojca Jana, †† z rodz.
- Za † Ryszarda, †† z rodz.
- Za † Kazimierza Lędzioszek (od chrześniaka Pawła)
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.09.2017
7.00 - Za † syna Damiana Tomaszewskiego w 2 r. śm., †† Helenę, Ryszarda, Romana, †† z rodz.
8.30 - Za † męża Zbigniewa, †† rodziców, teściów, †† z rodz. Florczyk, Szpyrka
-Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Andrzeja Juszczyk z ok. 60 r. ur. oraz w int. córki Renaty Nierle z ok. 50 r. ur.,
a także o bł. B. w rodzinie
10.00 - Za †† rodziców, †† z pokr.
- Za † mamę Stefanię Włodek z ok. im., jej †† rodz. i rodzeństwo
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. działkowiczów i ich rodzin.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. nowożeńców Sabiny i Marka Habura oraz o bł. B. w rodz. Habura i
Rychlikowski
12.15 - Chrzest św.: Oliwia Chruściel
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Aniki i Sebastiana Górny z ok. 1 r. śl.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Jerzego i Wandy z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00 - Nieszpory niedzielne

O GŁOSZENIA D USZPASTERSKIE 27.08.-3.09.2017
1. NIEDZIELA XXI ZWYKŁA. Dzisiaj witamy w naszej parafii nowego kapłana. Dekretem Ks.
Biskupa Ordynariusza nowym wikariuszem parafii mianowany został ks. Łukasz Gniła.
Życzymy Ks. Łukaszowi błogosławieństwa Bożego, światła i mocy Ducha Świętego w pracy
duszpasterskiej oraz nieustannej opieki Matki Bożej. Zapewniamy jednocześnie o naszej
serdecznej pamięci w modlitwie przed Panem.
 Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i doktora Kościoła. O godz. 18.00
Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
4. W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi przed I Piątkiem.
5. I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 7.00 Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego - wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja.
 O godz. 17.30 Nabożeństwo wynagradzające i Msza św. wieczorna.
 Okazja do spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy wszystkich czcicieli Matki
Bożej do udziału w nabożeństwie I Soboty miesiąca, o które prosiła Matka Boża objawiając
się dzieciom w Fatimie.
 O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający.
 O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego Różańca. Po Mszy św.
nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej i zmiana tajemnic .
 Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
 O godz. 10.30 spotkanie dla ministrantów i Marianek .
 O godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja do godz. 17.45.
7. W niedzielę o godz. 11.15 Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów i ich rodzin.
8. 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 piątek 8 września
2017 r. o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 1.
9. Doroczna pielgrzymka dziękczynno- błagalna do Częstochowy na Jasną Górę, w ramach
trwających uroczystości jubileuszowych z okazji 300-lecia koronacji jasnogórskiego obrazu,
odbędzie się w środę 27 września br. Koszt pielgrzymki 30 złotych, zapisy w kancelarii.
10. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne oraz za życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej parafii i kościoła.
Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych wskutek
nawałnic jakie przeszły nad Polską. Wiele rodzin straciło dorobek całego życia. Niech każdy
gest dobroci i dar modlitwy z naszej strony będzie znakiem chrześcijańskiej miłości.

Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym
tygodniu.

BŁ. BRONISŁAWA - PATRONKA
DIECEZJI OPOLSKIEJ
Bronisława urodziła się ok. 1200 r. w Kamieniu Śląskim,
w zamożnej rodzinie Odrowążów. Jej kuzynami byli św. Jacek
i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa
krakowskiego. Bronisława została wychowana w środowisku
żywej wiary, szlachetności i pobożności. W jej otoczeniu z wiary w Boga czerpano
siłę do służby bliźniemu.
W wieku 16-17 lat Bronisława wstąpiła do klasztoru norbertanek w Krakowie.
Zakon ten był w owym czasie bardzo prężny i choć działał od niedawna, odgrywał
już znaczącą rolę w służbie ówczesnemu społeczeństwu. W młodym wieku
Bronisława została przełożoną klasztoru. W czasie zarazy w 1224 r. z wielkim
zaangażowaniem służyła chorym, rozdawała leki i ubrania, karmiła głodnych. W
tamtym
czasie
w krakowskim klasztorze przebywało kilkaset sióstr, Bronisława musiała zatem
posiadać niezwykły talent organizacyjny.
Wszystkie żywoty Bronisławy akcentują jej wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej.
To właśnie rozważanie cierpienia i śmierci Chrystusa wzniosło ją na najwyższe
szczyty kontemplacji. Podejmowała też rozmaite formy pokuty i umartwienia.
Bronisława umiała na różne dramatyczne wydarzenia, towarzyszące jej życiu,
spojrzeć z perspektywy wiary. W najtrudniejszych chwilach udawała się do pustelni
na wzgórzu Sikornik, gdzie oddawała się modlitwie i medytacji. Tam również miała
widzenie Chrystusa, który obiecał jej: „Bronisławo, krzyż mój jest twoim, lecz i
chwała moja twoją będzie”. Utrzymywała stały kontakt ze św. Jackiem i biskupem
Iwonem. Od św. Jacka nauczyła się modlitwy różańcowej, którą wzbogaciła
duchowość swojego zakonu. Gdy 15 sierpnia 1257 r. zmarł św. Jacek, Bronisława
doznała wizji tryumfalnego wprowadzenia go przez Matkę Bożą do nieba.
Bronisława zmarła 29 sierpnia 1259 r. na Sikorniku. Jej kult rozpoczął się bardzo
wcześnie, wkrótce po jej śmierci.
Papież Pius IX rozszerzył kult Bronisławy na diecezję wrocławską, a Leon XIII - na
cały zakon norbertański. Bronisława jest patronką diecezji opolskiej oraz dobrej
sławy.
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