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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Marka (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to
znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się
tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięśd. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,
dzbanków, naczyo miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie:
«Dlaczego Twoi uczniów postępują według tradycji starszych, lecz jedzą
nieczystymi rękami?»Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was,
obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał
znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic
nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynid go nieczystym; lecz to, co
wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,
chciwośd, przewrotnośd, podstęp, wyuzdanie, zazdrośd, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jezus odrzuca jako niewłaściwą
postawę człowieka opartą na dbałości
o zewnętrzną formę, podczas gdy serce
uwikłane jest w grzechu. Wiąże się to
nie tylko z religią, ale także z
postawami, jakie przyjmujemy w
relacjach ludzkich. Wszelkie obmowy
czynione za plecami, brak szczerości,
podkopywanie reputacji, zdrada – to

poważne grzechy przeciw miłości
bliźniego.
Może
warto
w kontekście tych dzisiejszych słów
z Ewangelii zrobid sobie rachunek
sumienia. Po prostu zapytad samego
siebie w szczerości serca: Jakim jestem
człowiekiem? Czy nie żyję za bardzo na
pokaz?
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PONIEDZIAŁEK– 03.09.2018 – wsp. św. GRZEGORZA Wielkiego, Papieża
7.00 - Za † mamę Annę w 16 rocz. śm., za + ojca Jerzego, siostrę Reginę i d.w c.
8.00 - Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego
18.00 - Za †† rodziców Edmunda i Jadwigę Szober, Gerharda i Hildegardę Sobania, brata
Waldemara, †† babcie i dziadków z obu stron i †† z rodziny
- Za † ojca Władysława Nogę w rocz. śmierci i †† z rodziny
WTOREK– 04.09.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Augustyny z ok kolejną rocz. urodzin oraz o błog.
Boże i zdrowie dla rodziny
- Za † Janinę i Antoniego Stec,, †† z rodziny Skiba, Rzeszutko, Długosz oraz † Marcina
Fedyczkowskiego
ŚRODA – 05.09.2018
7.00 - Za † rodziców Annę i Zygmunta, †† teściów Janinę i Stanisława †† z rodziny i pokrew.
18.00- Za † mamę Rozalię z ok. imienin, †† z rodziny i d.w cz.
- Za + mamę Emilię w kol. rocz. śmierci, †† z pokrew. i d. w cz.
CZWARTEK– 06.09.2018 – I CZWARTEK MIESIĄCA
7.00 - Za kapłanów oraz o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne
18.00- Do B.Op i MB Fat… w int. syna Adriana z ok 45 rocz. ur. i o błog. i zdrowie dla dzieci
- Za † Marię Koprek w 30 dzieo po śmierci
PIĄTEK – 07.09.2018 – I PIĄTEK MIESIĄCA
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu
18.00- Za † męża i ojca Janusza Bukowskiego w 8 rocz. śm. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za † męża i ojca Wiesława Niedźwieckiego w 8 rocz. śm., † siostrę Wandę, ojca
Franciszka, teściów Jana i Annę
SOBOTA – 08.09.2018 – Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny
7.00 - Do B Op. i MB Fatim… z ok. 50 rocz. urodzin Beaty oraz o błog. Boże dla całej rodziny
18.00 - Za † męża Andrzeja Groszek, ojca Edwarda Anczyk i d. w cz.
- Za † męża Pawła Izydorczyk, zięcia Dariusza Furman, jego rodz. Renatę i Pawła i †† z
rodziny
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.09.2018
7.00 - Za † męża Zbigniewa, †† rodziców, 2 braci, †† z rodziny Szpyrka i Florczyk
- Do B Op. przez wst. MBFat…w int. Janusza z ok 50 rocz. urodzin
8.30 - Za † męża Władysława Dutkowskiego, ++ z rodziny Dutkowski, Pękala i d. w cz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fatim… w int Bernadety i Marcina Nawrot z ok. 10 rocz. ślubu
oraz o błog. Boże dla rodziny i za †† z rodzin Warzecha i Nawrot
10.00 - Msza św. za roczne dzieci: Michał Kyzioł, Emilia Pudelko, Natalia Merkel
- Za † ojca Czesława Gładysz w 3 rocz. śm., † żonę Czesławę i †† z rodziny
11.15- Za † Jan Łęgowego z okazji urodzin
- Za †† rodziców Mariannę i Jana Nykiel w kol. rocz. śmierci
- Do B. Op. i MB Fatim… z ok. 40 rocz. ślubu Zofii i Joachima oraz o błog. Boże w rodzinie
12.15 - Chrzest: Bartłomiej Walicki, Szymon Wachtl
15.00 - Za † ojca Teodora, zięcia Dżelila w 6 rocz. śm., † ks. Ryszarda, kuzyna Kazimierza, syna
Waldemara i d.w cz.
- Za † rodz. Mariannę i Michała Popanda, †† dziadków, †† z pokrew. i dusze w czyśdcu.

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 03 – 09. 09.2018
1. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA.
 Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory niedzielne, 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 (3 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.
O godz. 8.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z błogosławieostwem. Zapraszamy
serdecznie dzieci, rodziców, nauczycieli i katechetów. Panu Bogu pragniemy podziękowad za
szczęśliwie zakooczone wakacje i prosid o Jego błogosławieostwo w nowym roku szkolnym.
4. W czwartek o godz. 19.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
5. 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 nabożeostwo i modlitwy o powołania.
 Od godziny 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi
6. I Piątek miesiąca – Dzieo Bożego Miłosierdzia, czcimy Najśw. Serca Pana Jezusa
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii
i budowniczych kościoła.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego -Godzinki ku czci Męki Paoskiej – adoracja.
O godz. 17.30 nabożeostwo wynagradzające.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
7. W sobotę 8 września obchodzimy Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny. Przyjście na świat Maryi
stało się znakiem wielkiej nadziei dla całego świata. Matka Boża przez swoje pokorne
„ Tak ” uczy nas wypełniad wolę Bożą i odkrywad sens własnego życia.
8. 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. obchodzid będziemy 16 września
9. W sobotę o godz. 10.00 powakacyjne spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi
10. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników oświaty,
Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz Księży katechizujących, do uczestnictwa w Dniu
Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w sobotę, 8 września 2018 roku, w kościele
seminaryjno-akademickim w Opolu.
11. W przyszłą niedzielę 9 września o godz. 16.45 spotkanie uczestników tegorocznej pielgrzymki do
Rzymu i San Giovanni Rotondo.
12. Doroczna pielgrzymka do Częstochowy na Jasną Górę, odbędzie się w 27 września br.
13. W tym tygodniu kancelaria czynna będzie tylko wieczorem, od godz. 18.45 – 19.30
14. 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.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu, a dzieciom
i młodzieży darów Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
( 8 WRZEŚNIA )
Nie wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego
święta wynika z tradycji kultu maryjnego. Świętowane tego
wydarzenia niesie treśd teologiczną. Narodzenie Maryi było
bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Ojcowie
Kościoła mówili, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak
jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. W liturgii
bizantyjskiej prawdę tę wyrażają słowa: „Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało
radośd całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słooce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz
Bóg”, a w liturgii zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która „dla całego świata stała
się nadzieją i jutrzenką zbawienia”.
Biblijne objawienie często podkreśla znaczenie urodzin osoby, która odgrywa ważną
rolę dla historii zbawienia. Symbolika narodzin jest zapowiedzią nowego życia w wierze,
chrztu, Bożego błogosławieostwa. W kanonie Pisma Świętego nie znajdujemy jednak opisu
narodzenia i dzieciostwa Maryi, chod temat ten podejmują liczne apokryfy m. in.
„Protoewangelia Jakuba”. Trudno jednak na podstawie tych pism odtworzyd prawdziwe
wydarzenia z życia Matki Bożej.
Tradycja mówi o tym, że jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali
się córki dopiero w późnym wieku. Należy pamiętad, że Kościół wyznaje wiarę w
niepokalane (ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która
została w ten sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta
Narodzenia NMP świadczy fakt, iż uroczystośd Niepokalanego Poczęcia Maryi jest
obchodzona 8 grudnia, czyli dziewięd miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.
Historia święta sięga czasu poświęcenia jerozolimskiego kościoła św. Anny,
wzniesionego w V w. na domniemanym miejscu urodzenia Maryi. Z Jerozolimy, gdzie
otacza się czcią figurkę Maryi jako małego dzieciątka, święto przeniesiono w VI w. do
Konstantynopola a następnie na Zachód. Pod koniec VIII wieku w Rzymie obchodzono je
bardzo uroczyście z procesją stacyjną przy świecach i pochodniach, a przyczynił się do tego
papież Sergiusz I. Współcześnie kult Maryi Dzieciątka (Madonna Bambina) jest silnie
rozpowszechniony we Włoszech. W polskiej tradycji dzieo 8 września nosi także nazwę
święta Matki Bożej Siewnej i jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew. Jednym
z polskich sanktuariów maryjnych, które obchodzi uroczystości odpustowe w tym dniu,
jest Gietrzwałd niedaleko Olsztyna a także bazylika katedralna w Tarnowie.
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