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XXVII Niedziela zwykła, rok B (Rdz 2,18–24; Hbr 2,911; Mk 10.2–16).

Ewangelia (Mk 10, 2-16)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawid na próbę, pytali Go, czy
wolno mężowi oddalid żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał
Mojżesz?»Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisad list rozwodowy i oddalid».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałośd serc waszych
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym
ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie
raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną,
popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za
innego, popełnia cudzołóstwo».
Nierozerwalnośd wypływa z samej natury miłości. Sakramentalne „ślubuję ci”, wypowiedziane
wobec współmałżonka stanowi uczestnictwo w nieodwołalnym „tak” wypowiedzianym przez
Chrystusa Kościołowi. Jest zatem czymś więcej niż czysto ludzką umową i przyrzeczeniem
wzajemnej miłości, chod nawet ludzka tylko przysięga domaga się spełnienia tego, co się
obiecało. Ten „węzeł” sakramentalny oznacza nie tylko zaangażowanie osobiste, ale przede
wszystkim zobowiązanie moralne do wierności. W ostatnim czasie bardzo szybko w
świadomości ludzi postępuje umniejszenie wartości nierozerwalności małżeostwa. Powoli
obojętniejemy na to zjawisko, na związane z tym tragedie, rozprzestrzeniają się elementy
mentalności prorozwodowej w postaci „targów rozwodowych”. Bywa, że nawet sami
małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym zakładają wcześniej, wręcz „planują” rozwód
w przypadku niepowodzeo w małżeostwie. Nierzadko, też, niestety, katoliccy rodzice
podpowiadają takie rozwiązanie w sytuacji kryzysu małżeostwa swych dzieci. Dlatego
rozważając dzisiejsze słowo Boże warto pamiętad o słowach św. Jana Pawła II: „nie żyje się, nie
kocha się, nie umiera – na próbę”.

P O R Z ĄDE K M SZ Y ŚW . 08-14.10.2018.
PONIEDZIAŁEK – 08.10.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Różaoc. w int. Hildegardy z ok ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
18.00 - Za † Gizelę Świętek w 1 r. śm.
- Za † teścia Jana Nawrot, †† z rodz. i d. w c.
- Za + męża Marka Przybyłę w 30 dz. po śmierci.
WTOREK – 09.10.2018
7.00 - Za †† rodzic. Michała i Brygidę, braci, bratowe, dziadków z obu str. i †† z rodz.
18.00 - Za † Marka Cybulskiego w kol. r. śm. i za †† z rodziny
- Za † męża, ojca i dziadka Henryka Buratowskiego o radośd życia wiecznego
ŚRODA – 10.10.2018
7.00 - Do B. Op. p w. MB Fat. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. B. i zdrowie dla
dzieci, wnuków i prawnuków.
18.00- O zdrowie i zgodę w rodzinie oraz o bł. B. dla dzieci, wnuków i prawnuka
- Za †† rodzic. Helenę i Karola, męża Zdzisława, †† teściów, szwagra i dziadków z obu str.
CZWARTEK – 11.10.2018
7.00 - Do B.Op. o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Marii i Jerzego oraz w rodzinach dzieci.
18.00- Za † Edmunda Michalskiego w 11 r. śm. i za †† rodzic. z obu str.
-Za †† rodziców Janinę i Aleksandra Konopka, †† dziadków z obu stron i †† z rodziny
PIĄTEK – 12.10.2018
7.00 - Za † Marię Koprek (int. od Róż Różaocowych)
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † ojca Jana Konopkę w 23 r. śm., † siostrę Albinę Konopkę w 9 r. śm., †† z rodz. i d. w c.
-Za † Antoniego Kapica w 30 dzieo po śmierci.
SOBOTA – 13.10.2018 – DZIEO FATIMSKI – bł. Honorata Koźmioskiego
7.00 - Za † Brygidę Winiarz, Bronisława Kornafel, Franciszkę Śpiewak, Mariannę Stochniałek,
Stanisława, Helenę, Janinę Maryniaków, Małgorzatę i Józefa Kołodziej, †† rodzic.
Mariannę i Józefa Maryniaków
9.00 - W int. chorych i starszych (z błog. lourdzkim).
- Do B.Op o błog. Boże i zdrowie dla Jerzego
- Do B.Op i MBFatim. o zdrowie i błog Boże w rodzinie Dac oraz za ++ z rodziny Dac
i Pszowski
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Franciszka z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Magdaleny Habasz z ok. 65 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla
dzieci z rodzinami
- Do B. Op. p. w. MB Fatim… w int. Haliny z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie
- Za † ojca Bolesława, matkę Teresę, braci Tomasza i Zbigniewa i d. w c.
- Za †† rodzic. Gertrudę i Reinholda Ogiewka w k. r. śm., †† z rodz. Ogiewka, Kamioski i d. c
- Za † Przemysława Jarmołowicz w 1 r. śm.
- Za † brata Jana, bratową Rozalię, †† rodzic. Michała, Marię i Matyldę oraz †† z rodz.
- Za †† rodziców Emanuela i Izabelę Koj, †† z rodz. i d. w c.
- Za † męża Norberta Habasz, † siostrę Irenę, †† rodzic. Celinę i Franciszka Piontek, teściów
Elżbietę i Jerzego Habasz oraz †† z pokrew.
- Za † ciocię Benię (od rodz. Czeczot z Dzierżoniowa)
- Za † Wiktorię Mędrek
- Za † Rozalię Szatkowską w 30 dz. po śmierci ( od syna Rajmunda i Grażyny z rodziną )

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018
7.00 - Za † rodzic. Józefa i Jadwigę, †† teściów Hildegardę i Gintra Dworaczek, †† siostrzeoca
Piotra i bratanicę Justynę
- Za † matkę Józefę Kornat w 8 r. śm., jej †† rodzic. i rodzeostwo.
8.30 - Za † syna Adama Krakowiak w 8 r. śm.
- Za † ojca Karola Broniewicz, † matkę Katarzynę, †† rodzic. z obu str. i †† z pokrew.
10.00 - Za roczne dzieci : Emilia Pyka, Emilia Lerch, Antonina Mięczakowska.
- Za † ojca Augustyna Jureczko, † mamę Łucję, teścia Pawła, brata Norberta i † sąsiadkę
Marię Korchut
11.15 - Za † męża, ojca i dziadka Marka Pabian w kol rocz.,++ rodzic. z obu stron, siostrę Halinę
i †† z rodziny
- Za † ojca Gerarda Golec, bratową Bernadetę Golec, teściów Kazimierę i Stanisława
Żeleźny, szwagra Zygmunta, siostrzeoca Przemysława i †† z rodziny
15.00 - Za † ojca Romana w 1 r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Katarzyny i Marcina z ok. 1 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
Cedzich i Cholewa
16.00 - Nabożeostwo Różaocowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE07-14. 10. 2018
1. NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA. Dzisiaj obchodzimy rocznicę konsekracji naszego kościoła
parafialnego. Składamy Panu Bogu dziękczynienie za dar świątyni, która jest znakiem naszej
wiary. W modlitwie zawierzamy Bożej opiece całą parafię i jej dobroczyoców.
O godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe.
2. Rozpoczął się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różaocowej. Zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych do codziennej wspólnej modlitwy różaocowej.
Nabożeostwa różaocowe w tygodniu o godz. 17.15, w niedzielę o godz. 16.00.
3. W Tygodniu Miłosierdzia, który dziś rozpoczynamy Kościół zachęca nas abyśmy dobrocią serca
dzielili się z biednymi i potrzebującymi. Darem serca pragniemy także wspomóc wspólnotę Wyższego
Seminarium Duchownego w Opolu. Ofiary na ten cel składamy do skarbony z napisem „Dzielmy się
Miłością”.
4. Z okazji Tygodnia Miłosierdzia, w środę o godz. 9.00 będzie Msza św. dla chorych i osób
starszych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. zapraszamy
serdecznie do auli św. Jana Pawła II na wspólne spotkanie przy kawie.
5. W czwartek wspomnienie św. Jana XXIII, Papieża
O godz. 17.15 Nabożeostwo różaocowe i okazja do spowiedzi dla dzieci.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna dla dzieci z klasy: I, II, III, IV, V.
Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
6. W piątek o godz. 15.00Godzina Miłosierdzia Bożego – zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Pana Jezusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i okazja do spowiedzi św.
O godz. 19.00 spotkanie modlitewno- formacyjne dla młodzieży.
7. W sobotę 13 października obchodzimy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej.
Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się o pokój dla świata
i nawrócenie grzeszników. Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00 (za chorych i starszych z błog.
lurdzkim) i wieczorna Msza św. o godz. 18.00.Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00.

Wieczorem o godz. 19.00 - uroczysta procesja różaocowa z figurą Matki Bożej, na wieczorne
nabożeostwo prosimy przynieśd świece. Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci
Maryi i prosimy panów do podjęcia feretronu maryjnego.
W Dzieo Fatimski (sobota) nie będzie nabożeostwa o godz. 17.15.
O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
8. W przyszłą 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 „papieskie
kremówki”, które będzie można nabyd po każdej Mszy św.
9. Składamy serdeczne Bóg zapład naszym dobroczyocom i ofiarodawcom za wszelkie przejawy
dobroci i życzliwości, a także za życzliwą troskę o naszą świątynię. Wdzięczną i serdeczną
modlitwą ogarniamy wszystkich, którzy byli zaangażowani w wielkie dzieło budowy naszego
kościoła, którego uroczysta konsekracja odbyła się 7 października 2001 roku. W przyszłą
niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Życzymy drogim
Parafianom i Gościom błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

DZIEO PAPIESKI W POLSKIM KOŚCIELE
14 października 2018
Dnia 16października 1978 roku, arcybiskup
krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał
z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu,
niebędącym Włochem, został wybrany na papieża i przybrał
imię Jan Paweł II. Od roku 2001 obchodzony jest dzieo
wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem
Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w niedzielę
przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola
Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem
przedsięwzięd jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej
młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Dzieo Papieża Jana Pawła
II polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi – Polakowi Janowi Pawłowi II.
Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki w Polsce Dzieo Papieski,
przypadający w każdą niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły
na papieża.
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