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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Marka(Mk 9, 30-37)
„Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On
jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem
swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go
zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli
tych słów,a bali się Go pytad. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał
ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał
Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce byd pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich”.Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i
objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię
moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który
Mnie posłał”.
Największy według wzrostu to
osoba rzucająca się w oczy. Najmniejszego
niestety najmniej widad. Nie o takie
jednak wielkości chodziło sprzeczającym
się ze sobą apostołom. Ten największy
według nich to miała byd osoba pierwsza,
najważniejsza, z którą sam Jezus
najbardziej się liczył. Niestety, wstyd im
było się przyznad do sprzeczki i milczeli.
Chrystus dał im wtedy złotą radę: „Jeśli
ktoś chce byd pierwszy, niech będzie
ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich!”.
Ilustracją do tego wniosku była osoba

dziecka wyróżnionego przez Jezusa. Ono –
najmniejsze, postawione za wzór otwarcia
na miłośd Ojca. Dopiero wtedy uczniowie
doświadczyli światła i łaski.
Ojcze nasz, który posłałeś Syna, aby
wypełnił Twoją wolę, daj moc i siłę tym,
co głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Niech to, co czynią, będzie dla nich
źródłemradości i pokoju. Spraw, Ojcze,
aby władcy narodów byli sługami, a nie
panami, którym trzeba służyd. Niech
Twój Krzyż będzie dla nas znakiem
jedności i pokoju.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 24-30.09.2018
PONIEDZIAŁEK – 24.09.2018
7.00 - Za † Krzysztofa Kmiecik, Gizelę i Ryszarda, Adama i Walerię i †† z rodz. Kmiecik
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Jadwigi z ok. kol. rocz. ur. oraz o bł. B. dla dzieci z
rodzinami
- Za † mamę Augustynę Kamioską w 2 r. śm., †† z rodz. i d. w c.
WTOREK – 25.09.2018
7.00 - Za † Alfreda Więcek w 1 r. śm. i za †† z rodz.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Edwarda z ok. 70 r. ur. oraz o B. bł i zdr. w rodzinie.
- Za †† rodzic. Mariana i Otylię, † męża Franciszka i d. w c.
ŚRODA – 26.09.2018
7.00 - Za † matkę Annę z ok. ur., †† ojca Antoniego, siostry, braci, męża Antoniego, teściów, †† z rodz.
Klama, Tomala
18.00 -Za † męża Wita Zalejskiego w 4 r. śm., za †† z rodz. Rupacz i Zalejski
- Za † ojca Piotra Demczyna, braci Floriana i Kazimierza, oraz †† z rodzin Kłosowskich, Demczyna,
Młodzianowskich i d. w c.
CZWARTEK – 27.09.2018 – św. Wincentego á Paulo
7.00 - Za † Katarzynę Kopciuch w 30 dz. po śm.
18.00 - Za †† braci Jerzego i Jana, siostry Irenę i Stanisławę, bratową, szwagrów, męża Henryka, †† rodzic. i
d. w c.
- Za † męża Antoniego w 83 r. ur., † syna Edwarda, †† rodziców Annę i Józefa
PIĄTEK – 28.09.2018 – św. Wacława
7.00 - Za † Krystynę Bartosik (od Stanisławy Grzegorzek)
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w pewnej int. z ok. ur.
- Za †† Annę i Reinholda, córkę Annę, zięciów Jana, Emila, Henryka, †† z pokr. Piontek, Kamioski i d. w
SOBOTA – 29.09.2018 – ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
7.00 - Za †† Martę i Adama Rawskich, ich † córkę Krystynę i †† z rodz. Rawski, Leliwa, Jasioski
11.00- Masza św. ślubna: Monika Kolibaba – Łukasz Langer
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Karola, zięcia Huberta, †† rodzic. z obu stron, † prawnuczkę Weronikę
oraz o bł. B. w rodzinie
- Przez wstaw. św. Józefa … w int. Grzegorza z ok. 33 r. ur.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09.2018
7.00 - Za † męża Brunona w kol. r. śm., †† rodz. z obu str., †† z rodziny i pokr. i d. w c.
8.30 - Za † Leona Połukord w 20 r. śm., †† z rodz. i d. w c.
- Za † ojca Jana, brata Adama Winiarskich, †† teściów Gizelę i Feliksa, szwagra Zygmunta
Koniecznych, Jerzego Borawskiego
10.00 - Za † ojca Huberta Nowak z ok. ur. oraz za † mamę Jadwigę
- Za † córkę Marzenę Krzyżanowską, mężów Mariana Placak, Józefa Wieszołek, † rodzic. Jadwigę
i Zygmunta Pajszczyk, teściów Łucję i Eryka Wieszołek, Tadeusza Placak i †† z rodz.
11.15 - Za † ojca Stanisława Kopacz w 10 r. śm., † mamę Cecylię w kol. r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. … w int. Moniki i Łukasza Langer o bł. B. na nowej drodze życia oraz o bł. B.
dla rodzic. Teresy i Benedykta Langer i Małgorzaty Kolibaba oraz za † tatę Stanisława w dniu ur.
15.00 - Za † mamę Teodozję Sempryk w kol r. śm.
- Za † męża Alfreda Dawid, † syna Zygmunta i †† z rodz.
16.00 - Nieszpory niedzielne
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 – 30. 09. 2018
1.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka. Z tej okazji
w naszym kościele parafialnym można zyskad odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.Grupa modlitwy
Ojca Pio i Jego czciciele obchodzą dziś swoje święto.
O godz. 16.00 nabożeostwo ku czci św. Ojca Pio i uczczenie relikwii Świętego Patrona.
Po nabożeostwie zapraszamy na wspólne spotkanie w auli św. Jana Pawła II.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W czwartek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana.
O godz. 18.00 Msza św. szkolna, uczestniczą w niej dzieci z klasy: I, II, III, IV, V.
Po Mszy św. będzie spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych.
4. Uczniowie z klasy VI, VII ,VII - uczestniczą w spotkaniach w wyznaczonych dla siebie terminach
w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
Zachęcamy wszystkich rodziców do codziennej modlitwy z dziedmi w domach, a także do
wspólnegoprzeżywania niedzielnej Mszy św.Żywe świadectwo rodziców ma decydujący wpływ na rozwój
życia religijnego dzieci i młodzieży.
5. W piątek wspomnienie św. Wacława, męczennika.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego – zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki i śmierci
Pana Jezusa na krzyżu. W tym tygodniu w piątek nie będzie spotkania dla młodzieży.
6. W sobotę Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla wszystkich ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w czwartek 27 września, wyjazd
pielgrzymów o godz. 8.15.Msza św. w Kaplicy Cudownego obrazu o godz. 13.30, wcześniej na wałach
pokutna Droga Krzyżowa, zapisy w kancelarii do wtorku włącznie.
8. Caritas Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza wsobotę 6. października br. do udziału
wPielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymka
rozpocznie się uroczystą Mszą św. o godz. 10.30 w bazylice św. Jadwigi.
9. W niedzielę 14 października 2018 roku obchodzid będziemy Dzieo Papieski, z którym związane są
dwie rocznice z życia św. Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej i 40. rocznica wyboru na tron św.
Piotra w Rzymie. Atrakcją Dnia Papieskiego będą tradycyjne „ papieskie kremówki”.
10. W tym tygodniu można zamawiad Msze św. na rok 2019.Msza św. jest największym darem, jaki
człowiek wierzący może ofiarowad Panu Boguza swoich bliskich żyjących i zmarłych. Pamiętajmy
o swoich rocznicach i jubileuszach, a także o rocznicach swoich bliskich zmarłych.
11. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim panom i paniom, którzy wielkodusznym sercem
włączyli się w przygotowanie uroczystości odpustowej w naszej parafii, dziękujemy za każde ofiarowane
nam dobro i za wszelką pomoc. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy gorące i serdeczne
Bóg zapład.Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację
zabytków. Życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.
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50 LAT PO ŚMIERCI ŚW. O. PIO
Franciszek (Francesco) Forgione urodził się w Pietrelcinie, w prowincji
Benewent, 25 maja 1887r. Dzieo później, o godzinie szóstej rano, został
ochrzczony w kościele Św. Anny, znajdującym się w pobliżu jego
domu.W wieku pięciu lat, w upalne popołudnie w kościele ukazał mu się Pan
Jezus, który przywołał go i położył mu rękę na głowie. Franciszek dokładnie
odczytał ten gest, który wyrażał powołanie. Wtedy postanowił poświęcid się
i oddad całkowicie Bogu.Mając piętnaście lat zaczął mied ekstazy. Pewnego
dnia, wracając ze szkoły powiedział do mamy Giuseppy: ,,Mamo, chcę byd
zakonnikiem!
6 stycznia 1903 r. po wysłuchaniu Mszy Św. i pożegnaniu się z najbliższymi,
wyrusza do miasteczka Morcone odległego o 15km od Pietrelciny. 22
stycznia przywdziewa, po odrzuceniu świeckich szat, habit zakonu braci mniejszych kapucynów
przyjmując imię Pio z Pietrelciny. Po roku nowicjatu 22 stycznia 1904r. Ojciec Pio składa pierwsze śluby
zakonne.Teraz czekało Go sześd lat ciężkich studiów. Przebywając w zakonie brat Pio prowadzi
wyniszczający tryb życia: nocne modlitwy, czuwania, krótki sen, ostre pokuty, minimalna ilośd pokarmu.
Wkrótce zaczynają się problemy zdrowotne, co skutkuje wysłaniem go do Pietrelciny celem
podreperowania zdrowia.
10 sierpnia 1910 r. Brat Pio przyjmuje święcenia kapłaoskie w katedrze w Benevento. Pierwszą Mszę Św.
odprawia w rodzinnym miasteczku, gdzie przebywa ze względów zdrowotnych aż do roku 1916. Jako
kapłan odznacza się szczególną gorliwością, sposobem odprawiania Mszy Św., całodzienną spowiedzią,
modlitwą. W ciągu dnia odmawia po 40 różaoców. Pan obdarowuje go licznymi charyzmatami: bilokacja,
przepowiadanie, zdolnośd przenikania ludzkich serc, odkrywanie tajemnic ludzkich myśli i serca.
7 września 1910r. podczas modlitwy w małej pustelni na Piana Romana (dzielnica Pietrelciny) O. Pio
otrzymuje stygmaty Męki Pana Jezusa. Jednak na jego usilne błaganiai modlitwę, stają się niewidzialne,
aż do roku 1918, kiedy to zauważono je na dłoniach zakonnika. Były one czytelnym znakiem jego
zjednoczenia się z męką Jezusa Chrystusa.
Przez cały ten czas Ojciec Pio był doświadczany przez Boga. Choruje na wszelakie choroby, które ilością
przyprawiają o zawrót głowy, np.: astma, ataki serca, gorączka dochodząca do 48,5 st. C, przepuklina
(operowana bez znieczulenia) itd. W swojej celi dochodzi nocami do walki wręcz z szatanem. Cela jest
zdemolowana O. Pio zbity i poraniony. Wszystko to przyjmuje z pokorą, łącząc się z cierpieniami
Ukrzyżowanego Pana.
Również niezwykłym osiągnięciem Stygmatyka jest budowa nowoczesnego szpitala, który nazwał
,,Domem Ulgi w Cierpieniu". Jest to placówka, w której leczy się darmowo, a pacjent traktowany jest
tam w sposób szczególny.
Dwudziestego września 1968 roku przypadł jubileusz ,,ukrzyżowania" Ojca Pio. Tego dnia przybyły jego
dzieci duchowe. O godz. 5:00 odprawił cichą Mszę Św. Był bardzo słaby. Ostatnią Mszę Świętą odprawił
22 września w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w czasie której zauważono brak stygmatów na rękach.
O godz. 2:30, dnia 23 września skłonił łagodnie głowę i z modlitwą na ustachoddał Bogu ducha.
Na wyraźne polecenie Ojca Świętego Jana Pawła II, przyśpieszono proces beatyfikacyjny Stygmatyka.
2 maja 1990 r. Ociec Pio zostaje zaliczony do grona Błogosławionych, a 16 czerwca 2002 w obecności
kilku milionów wiernych zgromadzonych w Rzymie i San Giovanni Rotondo zostaje kanonizowany.
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