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XXII N IEDZIELA Z WYKŁA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 16,21–27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele
wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity
i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu
wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi
zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus
rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż
bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.
Grzech pierworodny
Myślenie po ludzku, zamiast po Bożemu,
jest
pierwszym
skutkiem
grzechu
pierworodnego. Tak naprawdę grzech
pierworodny polega na tym, że człowiek
ma poodwracane pragnienia, że pragnie
tego, co złe, zamiast tego, co dobre, że
jest nastawiony "na", oczekuje, spodziewa
się, marzy o tym, co wcale nie przyniesie
mu szczęścia. To jest skutek grzechu
pierworodnego i Święty Piotr udowadnia
nam to dzisiaj, mówiąc do Jezusa: Nie
chciałbym, żebyś realizował plany swojego
Ojca, wolałbym, żebyś zrealizował moje

ludzkie plany. Dlatego usłyszał od Jezusa,
że jest przeszkodą. Wszyscy mamy prawo
błądzić, mówić Bogu: Pomyliłem się. Moje
marzenia, pragnienia są złe. Nie wolno
nam jednak stawiać naszych planów
ponad plany Boga.
Panie, pozwól mi tracić moje życie, abym
nieustannie zyskiwał je dla Ciebie. Daj mi
tak słuchać Twego słowa, abym słyszał nie
tylko to, co trudne i wymagające, ale bym
umiał odkrywać również obietnicę
zwycięstwa, którą zawarłeś w swoich
słowach.
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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
PONIEDZIAŁEK – 04.09.2017
7.00 - Za † Aleksandra Karaban (od sąsiadów)
8.00 - Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
18.00 - Za † ojca Władysłąwa Nogę w r. śm., †† z rodz.
- Za † mamę Rozalię z ok. imienin, †† z rodz.
WTOREK – 05.09.2017
7.00 - Za † Barbarę Stach (od Róż Różańcowych)
18.00 - Za † męża Józefa Sołga, †† rodz. z obu str., kuzynkę Helenę, †† z rodz. z obu str. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † mamę Emilię w k. r. śm., †† z pokr., d. w c.
ŚRODA – 06.09.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za †† rodz. Rozalię i Franciszka Howaniec, brata Tadeusza, ciocię Martę, babcię Marię, †† z rodz. Lenkiewicz
- Za † męża i ojca Wiesława w 7 r. śm., siostrę Wandę, ojca Franciszka, teściów Annę i Jana
CZWARTEK – 07.09.2017 – I CZWARTEK
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. kapłanów pracujących w naszej parafii, pochodzących z naszej parafii
oraz
o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00 - Za †† rodziców Reginę w dniu ur. i Alojzego Czaja, siostrę Joannę, szwagra Janusza, ojca Maksymiliana oraz o bł.
B. w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. pracowników obecnych i byłych, absolwentów i dzieci uczęszczających
do Przedszkola nr 8
PIĄTEK – 08.09.2017 – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚW. MARYI PANNY
7.00 - Za † Aleksandra Karaban (od sąsiadów)
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za † męża i ojca Janusza Bukowskiego w 7. r. śm. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † męża Andrzeja Groszek, ojca Edwarda Anczyk w k. r. śm.
SOBOTA – 09.09.2017
7.00 - Za † Władysława Dudkowskiego, †† z rodz. Dudkowski, Pękała
18.00 - Za † ojca Herberta Szaleckiego, siostrę Brygidę, †† dziadków z obu str.
- Za † Jana Łęgowego z ok. ur. oraz d. w c.
- Za † Juliusza Raniowskiego w dniu ur.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.09.2017
7.00 - Za † Roberta Żwakuła w r. śm., †† z rodz. i pokr. oraz d. w c.
8.30 - Za † Leokadię Kotalę
- Za †† rodz. Władysława i Genowefę, braci Jerzego i Józefa, teściów Marię i Jana, brata Kazimierza, †† z rodz. oraz d. w
c.
10.00 - Za †† rodz. Jana i Agnieszkę Ploch, †† z pokr., †† kapłanów oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Nieust. Pomocy o bł. B. i zdr. w rodz. oraz za †† rodz. Jana i Agnieszkę Ploch, Eugeniusza i
Annę Filipczuk
11.15 - Za † ojca Czesława Gładysz w 2 r. śm.
- Za † zięcia Krzysztofa, siostry Zofię i Marię, †† z rodz. oraz d. w c.
15.00 - Za † męża i ojca Edmunda w 3 r. śm., ojca Stefana, brata Jerzego, †† teściów, szwagra Kazimierza i Jana, bratową
Helenę
- Za † mamę Pelagię Mendalka w 10 r. śm., jej †† mężów Henryka i Władysława, syna Jana, zięcia Ryszarda i Andrzeja,
†† z rodz.
16.00 - Nieszpory niedzielne

O GŁOSZENIA D USZPASTERSKIE 3-10.09.2017
1. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA. Świat współczesny woła o autentycznych świadków wiary i miłości. Do
takiego świadectwa, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy wszyscy wezwani i powołani.
 O godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
 O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W poniedziałek (4 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. O godz. 8.00
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z błogosławieństwem dzieci. Zapraszamy serdecznie
dzieci, rodziców, nauczycieli i katechetów. Panu Bogu pragniemy podziękować za szczęśliwie
zakończone wakacje i prosić o Jego błogosławieństwo na wszystkie dni nowego roku szkolnego.
Rodzice w sumieniu są zobowiązani, aby dzieci z rodzin katolickich z czystym sercem i z Bożym
błogosławieństwem rozpoczęły nowy rok szkolny.
4. I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 O godz. 7.00 Msza św.za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
 Po Mszy św. rano i wieczorem nabożeństwo i modlitwy o powołania.
5. W piątek (8 września) obchodzimy święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny.
6 czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – biskupi polscy odnowili
Akt poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.
Modlitwa poświęcenia ma być ponowiona także w każdej diecezji i parafii 8 września br.,
w święto Narodzenia Matki Bożej. W piątek nastąpi uroczyste odnowienie Aktu poświęcenia
naszej parafii i wszystkich rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, uczynimy to na Mszy św. o godz.
7.00 i 18.00, serdecznie zapraszamy do udziału.
6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. W sobotę od godz. 8.00 gruntowne sprzątanie kościoła i otoczenia przed uroczystością
odpustową. Bardzo prosimy panów i panie o życzliwą pomoc.
Odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Św. obchodzić będziemy 17 września.
8. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
9. Doroczna pielgrzymka dziękczynno-błagalna do Częstochowy na Jasną Górę, odbędzie się
w środę 27 września br. Koszt pielgrzymki 30 złotych, zapisy w kancelarii.
10. W tym tygodniu kancelaria czynna będzie tylko wieczorem, po Mszy św.
11. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone
w ubiegłą niedzielę na pomoc dla poszkodowanych wskutek nawałnic. Ofiary zostały
przekazane do Caritas diecezji, która koordynuje pomoc dla najbardziej potrzebujących.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na instytucje diecezjalne i Seminarium Duchowne w
Opolu. W przyszłą niedzielę na pokrycie kosztów związanych z aktualnie prowadzonymi
pracami remontowymi obiektów sakralnych w naszej parafii i wymianę uszkodzonej kostki
brukowej wokół kościoła. Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym
tygodniu, a dzieciom i młodzieży darów Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.

NARODZENIE NAJŚW. MARYI
PANNY
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi.
Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna
i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego
wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to
było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim
gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną
w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według
wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16.
rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI
w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny
w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się
papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć
wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan
Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św.
Adriana, który był przerobiony z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w
uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami do bazyliki Matki
Bożej Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się
w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele
dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach
narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.
Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć
zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do
niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła
się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero
Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że
„będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”.
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