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Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1
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Nr 41/2018 (393) 14 października 2018

XXVIII Niedziela zwykła, rok B
Ewangelia wg św. Marka (Mk 10, 17-27)
„Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynid, aby osiągnąd życie
wieczne?” Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu,
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością
na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym
wejśd do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus
powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejśd do królestwa Bożego tym, którzy w
dostatkach pokładają ufnośd. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
„Któż więc może się zbawid?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.
W czasie swojego nauczania Jezus
często podkreślał, że aby osiągnąd
doskonałośd, potrzebna jest wolnośd
w sprawach materialnych. Ale czy
chrześcijanin rzeczywiście powinien byd
kimś ubogim z wyboru, nędznikiem albo
żebrakiem? Syn Boży, mówiąc o ubogim
stylu życia, nie żąda od nikogo skrajnego
ubóstwa, żebraczego stylu życia. Jezus
zdawał sobie doskonale sprawę z tego,
że ludzie łatwo uzależniają się od
potrzeby posiadania i gromadzenia
bogactwa. Dla pieniędzy są w stanie

popełnid wiele niegodziwości. Dlatego
stawia tak duży nacisk na wolne, niczym
nieskrępowane podejście do dóbr
materialnych. Bóg dał nam świat, abyśmy
go zagospodarowali, uprawiając ziemię i
rozwijając się intelektualnie. Musimy
jednak uważad, abyśmy nie uzależnili się
zbytnio od świata.

BOŻE, DAŁEŚ LUDZIOM ZIEMIĘ, ABY CZYNILI JĄ
SOBIE PODDANĄ, A NIE PO TO, BY ZIEMIA
CZYNIŁA NAS PODDANYMI SOBIE. PROSZĘ CIĘ O
WOLNOŚD

DUCHOWĄ

MATERIALNYCH

W

SPRAWACH

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 15 – 21.10.2018
PONIEDZIAŁEK – 15.10.2018 – św. Teresy od Jezusa
7.00 - Za † brata Krzysztofa w kol. r. śm., ojca Władysława, †† dziadków z obu str. i d. w c.
18.00 - Za †† z rodz. Jelito, Jaskóla, Morawski
- Za + Katarzynę Kopciuch ( od współlokatorów z ul. Kard Wyszyoskiego 10 )
WTOREK – 16.10.2018 – UROCZYSTOŚD ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za †† Mariannę i Stanisława Jarockich i †† z rodziny
- Za + Danutę Ptak w 30 dzieo po śmierci
ŚRODA – 17.10.2018 – św. Ignacego z Antiochii
7.00 - Za + ciocię Janinę Majewską, ++ kuzynki Krystynę i Irenę oraz ++ z rodziny.
18.00- Za † Marię Pawliczek, †† rodziców i †† rodzeostwo
- Za † Andrzeja Włodarczyk z ok. ur. i d. w c.
CZWARTEK – 18.10.2018 – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA
7.00 - Za †† mamę Mariannę Lisowską, brata Zbigniewa i za †† z rodz. Lisowski i Szczerba
13.00 - ślub: Aleksandra Dąbrowska – Mariusz Gomoła
18.00- Za †† rodzic. Stanisławę i Zdzisława, braci Mariana, Jana, Eugeniusza, męża Mieczysława,
syna Zbigniewa i Janusza i d. w c.
- Za †† Hildegardę i Gerharda Sobania, †† z pokr. Sobania, Kansy
PIĄTEK – 19.10.2018
7.00 - Za † brata Joachima Wacholz w kolejną rocz. śm.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † mamę Adelajdę Pawlitzki, ojca Stefana, brata Joachima i d. w c.
- Za † Jadwigę Compel w 1 r. śm.
SOBOTA – 20.10.2018 – św. Jana Kantego
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agnieszki z ok. 40 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio z prośbą o B. bł. i zdrowie dla całej rodziny
- Za † Danielę Lesiewicz w 8 r. śm., †† z rodz. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jana Glück z ok 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Huberta i Elżbiety z ok. 35 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
8.30 - Za †† rodziców Stanisławę i Józefa Popiela, Mariannę i Józefa Głodowicz, † synową
Beatę, dziadków z obu str. i †† z rodz.
- Za †† rodzic. Marię i Alojzego Zdobylak, †† Jadwigę i Rocha Wilczek, †† Adama, Damiana,
siostrę Marię, 2 szwagrów, †† z rodz. i d. w c.
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. … w int. dzieci, wnucząt i całej rodziny z prośbą o opiekę Bożą.
- Za †† rodziców Bronisławę i Wojciecha i d. w c.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. … w int. Grażyny i Wiesława z ok. 50 r. ślubu z podz. za przeżyte
lata, z prośbą o bł. B. i zdrowie dla dzieci, wnuków i wnuczki.
- Za † Władysławę Woźną i †† z rodziny
12.15- CHRZEST: Tomasz Lisowski, Ewa Kroll, Mateusz Kroll
15.00 - Za †† rodzic. i teściów Helenę i Władysława Hajda, †† z rodz. Lochyoskich i Hajda i d. w c.
- Za †† rodzic. Władysławę i Mikołaja Pypka, †† z pokr.
- Za † Bożenę w kol. rocz. śmierci, †† z rodziny oraz o bł. B. w rodz.
16.00 - Nabożeostwo Różaocowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE14 – 21. 10. 2018
1. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj Niedziela Papieska. Kościół nieustannie odwołuje się do nauczania św. Jana Pawła II
i przypomina Jego troskę i wielkie zaangażowanie w obronie świętości małżeostwa i rodziny.
2. Dzisiaj przypada także Dzieo Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom
i katechetom życzymy dobrego zdrowia i błogosławieostwa Bożego w życiu osobistym
i zawodowym. O godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe.
3. W poniedziałek wspomnienie św. Teresy od Jezusa. O godz. 17.15 nabożeostwo
różaocowe.Wieczorne modlitwy do św. Ojca Pio będą w czasie nabożeostwa różaocowego.
4. We wtorek 16 października uroczystośd św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska.
W tym dniu przypada 40 rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę św. Piotra w Rzymie.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i modlitwy do św. Jana Pawła II.
5. W środę wspomnienie św. Ignacego Antiocheoskiego, Biskupa i Męczennika.
6. W czwartek (18 października) wspomnienie św. Łukasza, Ewangelisty.
W tym dniu modlimy się za Pracowników Służby Zdrowia, którym patronuje św. Łukasz.
O godz. 17.15 różaniec za lekarzy, pielęgniarki i personel pomocniczy Służby Zdrowia.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
7. W piątek przypada rocznica męczeoskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
duszpasterzaludzi pracy i kapelana „Solidarności”. Zamordowany przez pracowników
SłużbyBezpieczeostwa (19 X 1984r.). Beatyfikowany w Warszawie 6 czerwca 2010 roku.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe.
8. W piątek o godz. 19.00 w parafii Grodzisko spotkanie modlitewne dla młodzieży ze
wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. Wyjazd młodzieży autokarem z parkingu przy
parafii o godz. 18.40.
9. W sobotę św. Jana Kantego, Prezbitera
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
10. W niedzielę 21 października Niedziela Misyjna-rozpoczyna się Tydzieo Misyjny
w Kościele.
11. Kancelaria w tym miesiącu, czynna będzie tylko wieczorem od godz. 18.45 do 19.30.
12. Zbliża się uroczystośd Wszystkich Świętych i Dzieo Zaduszny. To szczególny czas modlitwy
i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba i z tymi, którzy naszej
modlitewnej pomocy wciąż potrzebują aby zostali uwolnieni z kar czyśdcowych i dostąpili
pełnego zjednoczenia z Chrystusem w niebie. Wypominki do różaoca za zmarłych można
składad w zakrystii kościoła lub bezpośrednio w kancelarii.
13. Dzisiaj przed kościołem Zespół CARITAS poleca „papieskie kremówki”. Opakowanie małe
(2 kremówki) po 8 złotych, opakowanie duże (4 kremówki) po 16 złotych.
Przed kościołem zbiórka do puszek na papieską Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za
każdy dar serca wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład. W przyszłą
niedzielę kolekta przeznaczona na Misje Święte. Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych
łask Bożych nowym tygodniu.

Z Listu Episkopatu Polski na XVIII Dzieo Papieski
14. PAŹDZIERNIK 2018

„ PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”
Bezsprzecznie ojciec odgrywa istotną rolę
w rozwoju osobowości dziecka, pozwalając mu odkryd
jego tożsamośd płciową, poczucie własnej wartości, a
poprzez stawiane wymagania i wyznaczane obowiązki
daje mu możliwośd usamodzielnienia się w życiu.
Fundamentalny jest również udział ojca w procesie
rozwoju wiary dziecka. Kształtuje bowiem ono obraz Boga poprzez przykład
zachowao swojego ojca. Nawiązał do tego Ojciec Święty w swoim dziele pt. Dar i
Tajemnica: „Nieraz zdarzało mi się budzid w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca
na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym.”
Może dlatego też po latach Papież Polak pytał: „A wy, ojcowie, czy umiecie
modlid się z waszymi dziedmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do
czasu? Wasz przykład — prawego myślenia i działania — poparty wspólną
modlitwą jest lekcją życia. Pamiętajcie: w ten sposób budujecie silną rodzinę
budujecie Kościół”
Przyjęcie daru życia, jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają zarówno
na kobiecie, jak i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może byd tu wykluczany,
z drugiej zaś – sam nie może zwalniad się z tej odpowiedzialności. Dzisiaj, niestety,
jesteśmy wielokrotnie świadkami kryzysu tożsamości ojca. Wiąże się on często
z kryzysem męskości. Przejawia się przede wszystkim w niedojrzałości duchowej
i emocjonalnej, w niezaradności oraz w braku pewności siebie.
Niebezpieczna jest też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed
zawieraniem trwałych związków i podejmowaniem decyzji na całe życie. Bolesne
konsekwencje dla żony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec niejednokrotnie bardziej
utożsamia się z wykonywanym zawodem lub firmą niż własną rodziną. Nie można
nie wspomnied w tym miejscu o fizycznym braku ojca w rodzinie spowodowanym
przez wyjazd w celach zarobkowych, a „jak uczy doświadczenie, nieobecnośd ojca
powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności
w stosunkach rodzinnych”
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