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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 6,7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyład ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani
chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostaocie tam, aż
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą
was słuchad, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich”.
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych
duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

POSŁANI Z MOCĄ CHRYSTUSA
Czujemy się posłani przez Chrystusa,
by po śladach Dwunastu iśd z Dobrą
Nowiną w świat. Jednak wielu z nas
jest
przekonanych
o
swojej
niekompetencji do takiej misji: „To nie
na moje siły, nie dam rady, nie
potrafię, boję się”. To normalne
odczucia, wszak nikt nie jest gotowy
sam z siebie do tego zadania. Nawet
apostołom
wiele
brakowało,
a jednak zostali posłani i „codziennie
nauczali w świątyni i po domach,
głosząc Ewangelię o Chrystusie

Jezusie” (Dz 5, 42). Działo się tak
i dzieje nadal, gdyż to sam Chrystus
wyposaża uczniów na drogę w swoją
moc i mądrośd. A zatem skutecznośd
misji nie zależy tylko od zdolności
i zaangażowania posłanych, ale
przede wszystkim od łaski Ducha
Świętego, który działa w ludzkich
sercach.
Duchu Święty, napełnij mnie wiedzą i
poucz, w jaki sposób mogę dobrze
głosid Ewangelię o Jezusie Chrystusie

I N T E N C J E 16-22.07.2018
PONIEDZIAŁEK– 16.07.2018 – NMP z Góry Karmel – Dzieo Papieski
7.00 - Za †† Roberta, Hildegardę, Reginę, Józefa, Benedykta, Mirosława, †† z rodziny, d. w c.
18.00 - Za † mamę Otylię w 5 r. śm., † ojca Alojzego, brata Joachima, †† z rodziny i pokr.
- Za † Anielę Musiał, Jana Pawlaka, Romana Hukałowicza, †† z rodziny i pokr.
WTOREK– 17.07.2018
7.00 - Za † teścia Józefa Pękacza, szwagra Władysława Pękacz, †† dziadków z obu stron
- Za † Różę Wilberg w 3 r. śm., †† z pokr. Palus, Wywias, d. w c.
18.00 - Za †† rodziców Irenę i Juliana Wiak, † siostrę, † szwagra
ŚRODA – 18.07.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Doroty z ok. ur.
16.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny Mateja oraz za †† Józefa Hałek, Jerzego
Skowronek, †† rodziców i rodzeostwo, †† z pokr. Mateja, Hałek, Badura, Skowronek
18.00- Za †† rodziców Agnieszkę i Walentego Wycisło, Elżbietę i Grzegorza Ploch, †† z pokr.
Malcherek, Piechaczek, d. w c.
- Za †† rodziców i teściów Annę i Ludwika, Irenę i Alfonsa, †† rodzeostwo Józefę, Teresę,
Jana, Kazimierza
CZWARTEK– 19.07.2018
7.00 - Za † Helenę Jagusz w 2 r. śm., †† rodziców i teściów
18.00- Za † Krzysztofa Opala (od siostry Zofii z rodziną)
- Za † Zofię Kuboo, Józefa Książka, Mieczysława Kubonia, †† z rodziny i pokr.
PIĄTEK – 20.07.2018 – bł. Czesława – patrona naszej diecezji
7.00 - Za † mamę Klarę Waloszek, ojca Alfreda, męża Henryka, siostrę, brata, teściów, †† z rodziny,
d. w c.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† Sylwię i Bronisława Krupickich, †† z pokr. Krupicki, Sobania
- Za †† z rodziny Pietrzyk, Neumann, Noga, Zdobylak, d. w c. oraz o bł. B. w rodzinach
SOBOTA – 21.07.2018
7.00 - Za † Marię w r. śm., †† z rodzin Gil, Winiarskich, Górów, Deców, Faców, Leszczyoskich
18.00 - Za † Jana Rutę w 20 r. śm., †† z rodziny Ruta
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Agaty i Rolanda z ok. 1 r. ślubu oraz o bł. B. i zdr. w
rodzinie
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. wnuka Aleksandra
8.30 - Za † męża Stanisława Chutnik w 9 r. śm. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii z ok. ur. oraz o bł. B. dla wnuków i prawnuków
10.00 - Za †† rodziców Stanisławę i Bronisława Szybalskich, †† braci Jana, Edmunda, †† dziadków z
obu str., d. w c.
- Za † syna Grzegorza Kociołek, †† rodziców Józefa i Genowefę Małkiewicz, brata Adama,
bratową Marię, †† z rodziny Małkiewicz, Turkiewicz, †† Marię i Franciszka Streteckich
11.15 - Za †† rodz Jana i Helenę, †† teściów Irenę i Zygmunta, ich † syna Krzysztofa, †† z rodz,dwc
- Za † żonę Marię Wawrzyczek w 1 r. śm., †† z rodziny, d. w c.
15.00 - Za † Jana Białkowskiego w 9 r. śm., mamę Walerię, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† z
rodzin Białkowskich, Skórów, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ewy, Doroty, Roberta Mrozek
16.00- Nieszpory niedzielne

O G Ł O S Z E N I A 15-22.07.2018
1. NIEDZIELA XV ZWYKŁA.
2. Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy
3. W poniedziałek 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel
była pierwszym miejscem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie w Ziemi Świętej,
w ojczyźnie Pana Jezusa. Tam wzniesiono pierwszą kaplicę ku czci Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Od Góry Karmel bierze swoją nazwę zakon karmelitów.
4. W poniedziałek w naszej parafii obchodzimy Dzieo Papieski, szesnasty dzieo
miesiąca, to pamiętna data wyboru Papieża Polaka. Po Mszy św. rano i wieczorem
modlitwy do Św. Jana Pawła II. i św. Ojca Pio.
5. W środę wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, kapłana
6. W piątek wspomnienie błogo Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej. W
piątek o 15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w
godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. W niedzielę 22 lipca liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 nabożeostwo ku czci św. Krzysztofa, patrona
kierowców. Po nabożeostwie błogosławieostwo kierowców oraz samochodów,
motocykli i rowerów.
9. W dniach 16-21 lipca (od poniedziałku do soboty) na Górze św. Anny odbędzie się
doroczne Święto Młodzieży. Będą to dni braterstwa, modlitwy i refleksji nad swoim
życiem oraz świadectwa wiary. Zachęcamy młodzież do udziału w tym radosnym
spotkaniu.
10. W odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
ponawiamy apel do wiernych o przekazanie daru krwi. Dar ten może stad się
szczególnym aktem miłości i troski wobec ludzi będących w potrzebie, znajdujących
się często na granicy życia i śmierci. Czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi
statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeo losowych, co czyni krew darem
bezcennym. Najbliższy punkt, w którym można oddad krew znajduje się w Opolu, ul.
Kośnego 55 i w Kędzierzynie -Koźlu, ul. Koszykowa 5 B.
11. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 13 do 18
sierpnia, pod hasłem: «Idziemy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego». Zapisy i
szczegółowe informacje w parafii św. Wawrzyoca.
12. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła oraz za wszelką życzliwą
pomoc.
Na prośbę Biskupa Opolskiego w przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do
puszek na pomoc misjonarzom z diecezji opolskiej. Na wszystkie dni nowego
tygodnia życzymy parafianom i gościom błogosławieostwa Bożego.

BŁ.CZESŁAW
Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim.
Miał byd krewnym św. Jacka. Wydaje się raczej mało
prawdopodobne - co przekazują legendy - że studiował
w Pradze, Paryżu i Bolonii i że miał studia uwieoczyd podwójnym
doktoratem z teologii i prawa kanonicznego. Wiemy tylko, że
należał obok św. Jacka Odrowąża i Hermana Niemca do księży z
otoczenia biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża. Miał
zajmowad stanowisko kustosza kolegiaty sandomierskiej. Gdyby
tak było, wskazywałoby to na rycerskie (szlacheckie) pochodzenie
Czesława, gdyż wówczas tylko takich przyjmowano do kapituły.
Jako kapłan diecezjalny w 1220 lub 1221 r. wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał
z rąk samego św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi współbradmi, w tym ze
św. Jackiem Odrowążem, do Krakowa. Tam przyjął ich uroczyście Iwo Odrowąż
w otoczeniu kleru i ludu. Pierwsi dominikanie zamieszkali w Krakowie, oddając się pracy
kaznodziejskiej i duszpasterskiej. W roku 1225 biskup Pragi zaprosił dominikanów do
stolicy Czech. Wysłano tam Czesława z kilkoma ojcami. Czesław stał się więc założycielem
rodziny dominikaoskiej na ziemi czeskiej.
Po założeniu klasztoru w Pradze (1225) udał się do Wrocławia. Tamtejszy biskup,
Wawrzyniec, powitał go niemniej ciepło, jak to w Krakowie uczynił Iwo. Dominikanie
otrzymali parafialny kościół św. Wojciecha. Tam Czesław pozostał jako przeor do roku
1231, kiedy to został przez kapitułę wybrany na prowincjała (1233-1236). Jako prowincjał
brał udział w kapitule generalnej w Bolonii i w kanonizacji św. Dominika w Rzymie (1234).
Po złożeniu urzędu pozostał nadal przeorem w klasztorze wrocławskim, aż do swojej
śmierci (ok. 1242).
Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak Czesław swoją modlitwą uratował
Wrocław od najazdu Tatarów i całkowitego zniszczenia w roku 1241. Kiedy miasto zostało
zajęte przez najeźdźców, częśd wrocławian postanowiła bronid się poza murami
obronnego grodu. Czesław był duszą całej obrony, podobnie jak bł. Sadok
w Sandomierzu, a później ks. Augustyn Kordecki podczas oblężenia Jasnej Góry. Podanie
głosi, że Czesław modlił się o ocalenie miasta wychodząc często na jego wały i zachęcając
dzielnych obrooców do oporu. Gdy Wrocław wyszedł obronną ręką z tej wojennej
zawieruchy, mieszkaocy przypisywali uratowanie miasta modlitwom i wstawiennictwu
Czesława, którego wiara złamała siły nieprzyjacielskie.
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