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XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza( Łk9, 18-24 )
Gdy Jezus modlił się na osobności,
a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich
z zapytaniem:
«Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni
za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś
z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»Piotr odpowiedział:
«Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez
starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia
zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je
zachowa».
____________________________________________________

Z natury mamy zwyczaj dzielid nasze życie na: pracę, różne zajęcia, czas wolny,
a to, co zostaje (jeżeli w ogóle coś zostaje), staje się moim „duchowym czasem”. Ale
Jezus pragnie stad się częścią wszystkich aspektów naszego życia; naszej pracy,
naszego wolnego czasu i wszystkich naszych zainteresowao! Czy Jezus rzeczywiście
jest Panem w twoim życiu, czy raczej kimś znacznie mniejszym? On nie godzi się byd
nikim innym w naszym życiu. On nie chce byd marginalnym dodatkiem. A ty za kogo
Go uważasz? Jezusa nie interesuje, co inni mówią o Nim. Jego interesuje to, co ty o
Nim mówisz, kim On jest dla ciebie. Ale zanim dasz odpowiedź, zastanów się, czy już
spotkałeś Jezusa w swoim życiu tak, jak Piotr? Czy jesteś otwarty na Boże
natchnienia? Bez tego twoja odpowiedź miałaby niewielką wartośd.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________
PONIEDZIAŁEK – 24.06.2019 – UROCZYSTOŚD NARODZ. ŚW. JANA CHRZCICIELA
7.00 - Za † męża Jerzego Kunert w 3 r. śm., rodzic., teściów, †† z rodziny z obu str.
18.00 - Za † ojca Jana z ok. imienin, mamę Walerię, ciocię Wandę, brata Bogumiła, dziadków z obu
str., †† z rodzin Białkowskich i Skórów
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Antoniego w int. Beaty i Aleksandra Sikorów i o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 25.06.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o bł. B. i zdr. w rodzinie oraz za † męża Brunona i †† rodzic.
18.00 - Za † Renatę Szumską z ok. ur. oraz Danutę Szumską z ok. ur.
- Do B. Op. i Ducha Św. p. w. MB Nieust. Pom. i św. Aniołów Str. w int. dzieci Tima i Estery
ŚRODA – 26.06.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agnieszki, Natalii i Piotra
18.00 - Za † Lidię Goś – Grinert w rocz. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o bł. B. i zdr. w rodzinie Haliny i Albina oraz o błog. Bożedla
dzieci i całej rodziny
CZWARTEK – 27.06.2019
7.00 - Za † Karolinę Karaś w kol. r. śm. i †† z rodziny
18.00 - Za † siostrę Annę, jej męża Juliana, córkę Marię, synową, synów: Edwarda, Henryka,
Zbigniewa, †† dziadków z obu str. i d. w c.
- Za † Czesława Koszela, Jana Gryger, †† z rodziny Koszela, Prusarczyk i Gryger
PIĄTEK – 28.06.2019 – UROCZYSTOŚD NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
7.00 - Za † Władysława Wojdyło (od rodzin Załuskich i Zrolów)
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † syna Ireneusza Sobko w dniu imienin, rodzic. Stefanię i Tadeusza, dziadków i babcie
z obu str. i †† z rodziny
- Za † syna Edwarda w 28 r. śm., męża Antoniego, rodzic. Annę i Józefa
SOBOTA – 29.06.2019 – UROCZYSTOŚD ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7.00 - Za † syna Antoniego w 4 r. śm., syna Bernarda, męża Henryka, †† rodzic. z obu str., brata
Edmunda, siostrę Annę, †† szwagrów Jana i Waltra, szwagierkę Różę i d. w c.
- Za † męża Henryka Korzyoskiego w rocz. ur., jego †† rodzic. Marię i Aleksandra
9.00 - Za † męża Piotra Maślanka z ok. ur. i imienin, syna Edwarda, †† z rodzin Maślanka, Oleszczuk i
Tarka
18.00 - Za † ojca Piotra i teścia Piotra z ok. ich imienin
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06.2019
7.00 - Za † męża Zbigniewa w 6 r. śm., †† rodzic., teściów, mamę Gertrudę, siostrę Janinę i †† z
rodz.
8.30 - Za †† rodzic. Zofię i Mariana, Janinę i Nikodema, †† z rodziny i d. w c.
10.00 - Za † Jerzego Balikowskiego w kol. r. śm. i d. w c.
- Za †† z rodziny Kozak, Kozołup, Zasada
11.15 - Za † mamę Aleksandrę, ojca Feliksa, męża Henryka, teściów, †† z rodzin z obu str. d. w c.
- Za † męża Czesława Czarneckiego w 1 r. śm., †† z rodziny, pokrew. i o bł. B. w rodzinie
15.00 - Za † Mariana Bosakowskiego w 8 r. śm. oraz †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Piotra z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
16.00- Nieszpory niedzielne

__________ OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE __________
1.NIEDZIELA XII ZWYKŁA. Świat współczesny potrzebuje autentycznych świadków Ewangelii
na wzór Świętego Jana Chrzciciela. Jako chrześcijanie i uczniowie Chrystusa jesteśmy
wezwani i zobowiązani do głoszenia Ewangelii całym swoim życiem.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeostwo eucharystyczne z procesją.
Trwa oktawa Bożego Ciała, codziennie po Mszy św. wieczornej będzie nabożeostwo
eucharystyczne z procesją – do czwartku włącznie, serdecznie zapraszamy do udziału.
2.W poniedziałek 24 czerwca obchodzimy uroczystośd Narodzenia św. Jana Chrzciciela
3.W czwartek wspomnienie św. Ireneusza, Biskupa i męczennika.
4.W czwartek o godz. 18.00 Msza św. z procesją i uroczyste zakooczenie oktawy Bożego Ciała.
Po Mszy św. wieczornej będzie poświęcenie wianków i wiązanek z tegorocznych kwiatów i ziół.
Prosimy je przygotowad i przynieśd do poświęcenia.
5.W piątek Uroczystośd Najśw. Serca Pana Jezusa. W tym dniu przypada także Światowy
Dzieo Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
6.W piątek przypada 47.rocznica ustanowienia diecezji opolskiej.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7.W sobotę 29 czerwca obchodzimy Uroczystośd Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Msze św. z kazaniem o godz. 7.00; 9.00; 18.00.
Kolekta w tym dniu przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
8.W niedzielę 30 czerwca na Górze św. Anny Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieoców.
Msza św. o godz. 10.00 z udziałem Biskupa Opolskiego i Gliwickiego oraz neoprezbiterów.
9.Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek wierzący
zawsze pamięta o swojej chrześcijaoskiej godności, obowiązkach płynących z wiary,
o codziennej modlitwie i należytym świętowaniu niedzieli przez udział w niedzielnej
Eucharystii. Pamiętamy także o odpowiednim stroju udając się na Mszę św. i zwiedzając
miejsca święte. Mimo trwających upałów obowiązuje nas strój godny a nie swobodny.
10.Informujemy, że kancelaria w okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 31 sierpnia) czynna
będzie tylko wieczorem: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 19.00 do 19.30.
11.Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie
uroczystości Bożego Ciała, a szczególnie za piękne i wymowne w swojej treści ołtarze.
Dziękujemy za podjęty trud i wysiłek, za wszelkie ofiary przeznaczone na kwiaty i dekoracje.
Wszystkim uczestnikom procesji dziękujemy za piękne i żywe świadectwo wiary.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich dzieci, które płatkami kwiatów
i serdeczną modlitwą ozdobiły trasę procesji. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom
składamy serdeczne i gorące Bóg zapład.
12. Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu, a udającym się na wakacje i urlopy dobrego wypoczynku oraz wzmocnienia sił
fizycznych i duchowy.

________KIM JEST JEZUS?_________
To pytanie nurtowało współczesnych Mistrzowi z Nazaretu. Również całe
pokolenia ludzi, żyjące aż do naszych czasów, wciąż próbują odpowiedzied na to
jakże interesujące pytanie. Oto jedno ze świadectw, które może stanowid
odpowiedź na to pytanie: „Moi rodzice życzyli sobie, bym była ochrzczona, jak
tylko się urodziłam. Chodziłam na lekcje religii aż do bierzmowania. A później
zwątpiłam, czy Bóg naprawdę istnieje. Minęły lata, chodziłam tylko na mszę
niedzielną i raz do roku przystępowałam tylko do Komunii świętej, bo to było
obowiązkowe, żeby nie byd w stanie grzechu. Aż do chwili, gdy odkryłam
Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. To było prawdziwe spotkanie z
Chrystusem żyjącym dzisiaj. Serce moje płonęło jak serce apostołów, którzy szli
obok Niego, nie rozpoznając Go. Nastąpiło prawdziwe nawrócenie, które
odmieniło całe moje życie; bo teraz żyję z nim i niosę go innym”.
Wśród wielu odpowiedzi – opinii o Jezusie, Piotr wyraził tę prawdziwą
i właściwą mówiąc, że Jezus jest „Mesjaszem Bożym”. Wtedy Jezus wskazuje, jaki
jest prawdziwy charakter Jego misji mesjaoskiej: „Syn człowieczy musi
wycierpied”; przypomina, że towarzyszenie Mu, to współdziałanie w misji
mesjaoskiej, której znakiem będzie cierpienie, krzyż, wyrzeczenie, a nie doczesne
nasycenie i doczesne wyzwolenie. Byd może i w nas jest tęsknota, by jedynie
widzied znaki, cieszyd się rozmnożonym cudownie chlebem, może i nadawad
Jezusowemu działaniu polityczne znaczenie. Takie chrześcijaostwo byłoby
zapewne o wiele łatwiejsze w odbiorze i akceptacji, dające o wiele bardziej
namacalne korzyści. Chrześcijaostwo jest jednak wyznawaniem Chrystusa, który
„ogołocił samego siebie”, jak również „przeszedł przez życie, dobrze czyniąc”.
Krzyż nam przypomina, że w nim jest cierpienie, zbawienie, ale i nauka
miłości. Dźwiganie krzyża w łączności z Jezusem sprawia, że przestajemy bad się
cierpienia i śmierci, a zaczynamy uznawad je za środki upodobnienia się do
Chrystusa. Zaczynamy wierzyd, że cierpienie jest owocne, że tracąc życie –
zyskujemy je. Nie koncentrujemy się już dłużej ani na cierpieniu, ani na umieraniu,
ale na odczytywaniu Bożych planów. Wiara powinna przemieniad całe nasze
życie, kształtowad naszą tożsamośd ucznia Jezusa Chrystusa. W ten sposób będzie
miała ona wpływ na nasze myślenie i życiowe wybory.

