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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 6,41-51)
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który
z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i
matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówid: «Z nieba zstąpiłem»?”
Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjśd do
Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w
dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami
Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy
to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie
wieczne.Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni
i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja
jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

ON CZEKA NA MNIE
„Gdy przechodzicie koło kościoła,
wstąpcie, by pozdrowid Pana. Czy
przeszlibyście obok drzwi przyjaciela, nie
mówiąc mu «dzieo dobry»?” – zachęcał
swoich parafian św. Jan Vianney.
Chrystus, Chleb żywy, który zstąpił z
nieba,
który
jest
pokarmem
nieśmiertelności i życia wiecznego, jest
ukryty w tabernakulum. Tam czeka,
byśmy Go odwiedzali i przedstawiali Mu
nasze prośby. „Patrzcie, jaki jest dobry!
Dostosowuje się do naszej słabości.

Gdyby ukazał się nam w całej swojej
chwale, nie odważylibyśmy się zbliżyd do
Niego. Pragnie, byśmy mieli szczęście
znaleźd Go zawsze wtedy, gdy chcemy
Go szukad” – mówił Proboszcz z Ars.
Panie, uwielbiam Cię w moim sercu.
Dziękuję Ci, że mimo mojej słabości
zawsze jesteś blisko Mnie. Bądź
pochwalony w Przenajświętszym
Sakramencie, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.
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PONIEDZIAŁEK– 13.08.2018 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. wnuczki Mileny oraz o bł. B. i zdr. dla całej rodziny
9.00 - W int. chorych i starszych z błogosławieostwem lurdzkim
19.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli MB
- O powrót do zdr. dla Marii i jej córki
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. wnuczki Mileny oraz o bł. B. i zdr. dla całej rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. z podziękowaniem za otrzymane łaski i powrót do zdrowia dla Henryka
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… z podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † Zbigniewa Halko
- Za † Czesława Czarneckiego w 30 dz. po śm.
- Za † Kazimierza w k. r. śm., †† z rodziny
- Za † ojca Jana Łanowy w k. r. śm., mamę Janinę, †† dziadków z obu str., †† z rodziny Łanowy, Adukis, d. w c.
WTOREK– 14.08.2018 – św. Maksymiliana Marii Kolbego
7.00 - Za † matkę Marię Wachholz, ojca Franciszka, †† braci Joachima i Engelberta, †† z rodziny, d. w c.
18.00 - Za † Michała Tybura w k. r. śm., †† z rodziny Grzegorczyk, † Małgorzatę, Bartka Konkołowicz
- Za † rodziców Praksedę i Jana Stężacy w r. śm.
ŚRODA – 15.08.2018 – UROCZYSTOŚD WNIEBOWZIĘCIA NMP
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Barbary z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
8.30 - Za †† rodziców chrzestnych Janinę i Tadeusza, † chrześniaka Roberta w r. śm., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Rajmunda z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
10.00 - Za † mamę Jadwigę Nowak z ok. ur., † ojca Huberta
- Za †† rodzinów Teresę i Janusza, †† z rodziny Bogackich, d. w c.
11.15 - Za † siostrę Alicję w r. śm., †† z rodziny
- Za † mamę Marię z ok. imienin, ojca Ferdynanda, †† z rodziny, d. w c.
15.00 - Za † babcię Annę Woźną, †† z pokr.
- Za † matkę Marię zok im., ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, †† z rodzWojs, Białkowski, Wnękowicz
16.00 - Nieszpory maryjne
CZWARTEK– 16.08.2018 – Dzieo Papieski
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † Stanisława Mech w r. śm., †† rodz. z obu str., brata Kazimierza, †† z rodziny
- Za † ojca Józefa Malinowskiego, jego †† rodziców Stanisławę i Karola, †† dziadków z obu str., †† z rodziny
Malinowskich, Suchodolskich
PIĄTEK – 17.08.2018 – UROCZYSTOŚD ŚW. JACKA
7.00 - Za † Jana Koziarskiego w 5 r. śm., †† z pokr.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża Wiesława w k. r. śm., †† z rodziny Patajewicz, Potocki, Gradus
- Za † syna Witolda Lokajewskiego, matkę Józefę Konik w k. r. śm., d. w c.
SOBOTA – 18.08.2018
7.00 - Za † Antoniego Smoszna w 8 r. śm., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Lidii i Mieczysława w k. r. ślubu oraz o bł. B. w rodzinie
14.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w Adama z ok. 60 r. ur., Adama i Haliny z ok. 39 r. ślubu oraz o bł. B. dla wnuczki Nadi
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Przemysława i Moniki z ok. 40 r. urodzin
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. syna Andrzeja i synowej Ewy, ich dzieci Wojciecha, Adama, Bartosza i Juliana oraz o
bł. B. dla rodziny
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2018
7.00 - Za † mamę Augustynę Kamioską z ok. ur., †† z rodziny, d. w c.
8.30 - Za † ojca i męża Roberta Wojciechowskiego w k. r. śm., †† rodziców z obu str., †† siostry Hildegardę i Annę,
†† z rodziny Wojciechowski, Madera
- Za † męża Roberta, syna Ryszarda Jata, †† rodziców Pawła i Franciszkę Pietruszka, teściów Roberta, Annę i Weronikę
Jata, †† z rodziny Jata, Pietruszka, d. w c.
10.00 -Za †† rodziców Marię i Stanisława Jurkiewicz, †† Marię i Jana Sopala, †† z rodziny
- Za † męża Bernarda, ojca Franciszka Szopa, teściów Jana i Klarę Kotyrba, szwagrów Zygmunta i Huberta, †† z rodziny
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ireny i Aleksandra Gręś z ok. 50 r. śl., Barbary i Jarosława Gręś z ok. 25 r. śl.,
Małgorzaty i Łukasza Pieczyrak z ok. 10 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Marysi z ok. ur. oraz wnuczki Fatimy, a także o bł. B. i zdr. dla wnuka z rodziną
15.00 - Za †† rodziców Jana i Marię, † brata Jana, bratową Zofię, †† z rodziny Weres, Hamryszak
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny i Michała z ok. 5 r. śl. oraz o bł. B. i zdr. dla synów Wojciecha i Macieja
16.00 - Nieszpory niedzielne

O G Ł O S Z E N I A 12-19.08.2018
1. 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. 16.00nieszpory niedzielne, zapraszamy.
 Dzisiaj z Nysy wyrusza 42. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: Idziemy do Matki
w świetle i mocy Ducha Świętego. Z Opola pielgrzymi wyruszą w poniedziałek 13 sierpnia.
Pielgrzymkę zakooczy Msza św. na Jasnej Górze w sobotę 18 sierpnia o godz. 11.00.
 W środę około godz. 9.30 pielgrzymi przejdą przez nasze miasto. W kościele Św. Wawrzyoca Msza
św. w intencji pielgrzymów.
 Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich, którzy pozostają w domach poprzez
codziennie odmawianie po Mszy św. wieczornej Modlitwy do Ducha Świętego w duchowej
łączności z pielgrzymami.
2. W poniedziałek Dzieo Fatimski. Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się o
nawrócenie grzeszników, o pokój dla świata oraz za nasze rodziny, aby były zawsze Bogiem silne.
 Różaniec o godz. 6.30; 8.30; 12.00 i o godz. 20.00 różaocowa procesja fatimska ze świecami.
 Msze św. o godz. 7.00; 9.00 (za chorych i starszych z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św. ze
względu na Dzieo Fatimski, będzie wyjątkowo o godz. 19.00. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do feretronu.
3. We wtorek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.
4. W środę uroczystośd Wniebowzięcia NMP. W tym dniu wielbimy Boga za wielkie dzieło zbawienia,
które dokonał za pośrednictwem Maryi. To jedno z najstarszych świąt Maryjnych.
 Porządek Mszy św. w naszej parafii świąteczny, taki jak w każdą niedzielę. O godz. 16.00 zapraszamy
na nieszpory maryjne.
 Od IX wieku w tym dniu poświęca się wianki lub wiązanki z tegorocznych kwiatów, kłosów zbóż i
ziół. Są one symbolem pełni łask, którymi obdarowana została Matka Boża.Po każdej Mszy św.
będzie poświęcenie ziół i kwiatów (prosimy je przygotowad).
5. W czwartek Dzieo papieski, dziękujemy Bogu za dar św. Jana Pawła II i za jego przyczyną będziemy
modlid się po Mszach św.
6. W piątek uroczystośd św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej.
 41. r. konsekracji abpa Alfonsa Nossola, emerytowanego ordynariusza opolskiego.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. Zapraszamy na dwudniową pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz sanktuarium
NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu w dniach 24-25.08.2018 r.
W programie Msza św. w sanktuariach, zwiedzanie Radia Maryja oraz nocleg i Apel Maryjny
w Licheniu. Cena 250 zł. Zapisy w kancelarii i u ks. Piotra. Zapraszamy.
8. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe
i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobrod serca.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieostwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu a przebywającym na wakacjach i urlopach dobrego wypoczynku.

Zapraszamy na pielgrzymkę:KALISZ – LICHEO – TORUO

Rok Świętego Józefa
Termin:24.08 - 25.08.2018

Cena:250 zł/os.

1. Dzieo (24.08):
Zbiórka uczestników pielgrzymki i wyjazd ze Strzelec
Opolskich o godz. 6.30. Przejazd do KALISZA–jednego
z najstarszych miast w Polsce. Zwiedzanie Sanktuarium św.
Józefa, patrona rodzin, z najstarszym na świecie
koronowanym obrazem Świętego. Msza święta. Spacer po
starówce z zachowanym średniowiecznym układem
urbanistycznym i basztą Dorotką. Następnie przejazd
doLICHENIA. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Pokoju: Bazylika Najświętszej Marii Panny Licheoskiej
z Cudownym Obrazem Matki Bożej, kościół św. Doroty,
grobowce wizjonerów, kaplica św. Krzyża. Przejazd do
Domu Pielgrzyma „Betlejem” w Licheniu.Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Po obiadokolacji przejazd do LASU
GRĄBLIOSKIEGO – przejście przez stacje Drogi Krzyżowej,
rzeźby i płaskorzeźby nawiązujące do treści biblijnych.
Powrót do Domu Pielgrzyma na nocleg.
2. Dzieo (25.08):
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TORUNIA. Msza
święta. Zwiedzanie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Sanktuarium.
Wizyta w rozgłośni Radia Maryja. Wyjazd w drogę
powrotną do Strzelec Opolskich.
ŚWIADCZENIA:
 Przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacja
 Zakwaterowanie:
1 nocleg w Domu Pielgrzyma
„Betlejem”w Licheniu, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami.
 Wyżywienie: 1 obiadokolacja + 1 śniadanie
 Opieka pilota podczas trwania pielgrzymki
 Ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)
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