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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza(10, 1 – 9)
Jezus wyznaczył jeszcze innych
siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich
po dwóch przed sobą do każdego miasta i
miejscowości,
dokąd
sam
przyjść
zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało; proście więc
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam
was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu,
najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny
pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym
domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie
i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i
mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».
«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na
jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do
nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże.
Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». Wróciło
siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje
imię nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem
Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania
po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie
zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz
cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________
PONIEDZIAŁEK – 08.07.2019 – św. Jana z Dukli
7.00 - Za † ciocię Jadwigę Żurek, jej †† rodzic. i d. w c.
18.00 - Za † męża Antoniego w 14 r. śm., rodzic. Felicję i Józefa, teściów Zofię i Antoniego, ††
z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za †† rodzic. Elżbietę i Maksymiliana Kraka, Stanisławę i Andrzeja Chabluk, teścia Jana Małek
i †† z rodziny
WTOREK – 09.07.2019
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta, teściów, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
18.00 - Za †† rodzic. Jana i Emilię Lasak, Karola i Wiktorię Makselon, braci: Norberta, Alfreda,
Krystiana, Horsta, siostrzenicę Ewę, †† z pokr. Lasak, Makselon, Miler, Biskup, Nowak i d.wc
- Do B. Op. p. w. MB Fat. o szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny
ŚRODA – 10.07.2019
7.00 - Za † Władysława Wojdyło (int. od szwagra Franciszka z rodziną)
18.00 - Za †† rodzic. Józefa i Różę Joniec, brata Jerzego, szwagrów Teodora i Jana i d. w c.
CZWARTEK – 11.07.2019 – święto św. Benedykta, opata
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat…. w int. Urszuli z ok. 80 rocz. urodzin
18.00 - Za †† teściów Józefa i Jadwigę Nitka i d. w c.
- Za †† rodzic. Jerzego i Walburgę Lipok, dziadków z obu str. i d. w c.
PIĄTEK – 12.07.2019 – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. mamy Janiny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krzysztofa z ok. 60 rocz. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
SOBOTA – 13.07.2019 – DZIEO FATIMSKI – Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i dobroczyoców naszej parafii.
9.00 - W int. osób chorych i starszych (z błog. lurdzkim )
19.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. uczestników tegorocznej pielgrzymki do Ziemi Świętej
- Do B. Op. p. w. MB Fat. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o błog. Boże w int. mamy Urszuli
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii z ok. 65 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† Barbarę, Bogusława, Łukasza i †† z rodz.
- Za † męża, ojca i dziadka Józefa Klyszcz, matkę Klarę, ojca Emmanuela Klyszcz, Józefa Sowa,
†† z rodzin Klyszcz, Gawlik i Sowa
- Za † Adriana Wacholz, jego †† rodzic. oraz o bł. B. i zdrowie w rodzinie
- Za † syna Dariusza w 9 rocz. †† rodzic. Anielę i Emila, † siostrę Irenę, teścia Jana i ††
z rodziny oraz za †† sąsiadów Maksymiliana i Gertrudę Golec i d. w c.
- Za † ciocię Franciszkę w 10 rocz. śm., jej rodziców, rodzeostwo oraz za †† braci Tadeusza,
Zygmunta, siostrzeoca Jarosława, szwagra Józefa, †† z rodziny oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2019
7.00 - Za † mamę Zdzisławę, Michała w kol. r. śm., †† z rodziny Kulig, Wiśniewski
8.30 - Za † męża Rudolfa Kania, rodzic. Martę i Bernarda Prus, siostrę Różę, siostrzenicę Helenę,
szwagra Jana, teścia Pawła, żony Katarzynę i Gertrudę, †† dziadków i †† z pokr.
- Za †† rodzic. Irenę i Juliana Wiak oraz siostrę i szwagra
10.00 - Za roczne dzieci: Marta Stanula, Amelia Wlazły
- Za †† rodzic. Aleksandrę i Tadeusza Wróbel, †† z rodziny Gruca, Wróbel i d. w c.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Tomasza Skrzypczyk z ok. 50 rocz. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † mamę Leokadię w 1 r. śm., †† z rodziny i d. w c.
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Huberta z ok. 65 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00 - Nieszpory niedzielne

__________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE __________

1. NIEDZIELA XIV ZWYKŁA
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. ojca Pio.
3. W czwartek święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy.
4. W piątek św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie
męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
5. W sobotę 13 lipca obchodzimy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej. Wypełniając
orędzie Matki Bożej pragniemy modlid się o pokój dla świata i o nawrócenie grzeszników.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 (w int. chorych i osób starszych z błog. lurdzkim)
i wieczorna Msza św. o godz. 19.00.
Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja różaocowa
z figurąMatki Bożej. Na wieczorne nabożeostwo przynosimy świece.
Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi oraz panów do feretronu.
6. Uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej informujemy, że Msza św. dziękczynna za
szczęśliwy przebieg tegorocznej pielgrzymki i za jej błogosławione owoce będzie
odprawiona w Dzieo Fatimski o godz. 19.00, serdecznie zapraszamy.
7. W przyszłą sobotę, ze względu na Dzieo Fatimski, Msza św. wieczorna będzie wyjątkowo
o godz. 19.00. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 18.00 do 19.00.
8. W niedzielę naGórze św. Anny uroczyste obchody ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.
9. Ojcowie franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają na Ogólnopolskie Święto Młodzieży, które
odbędzie się w dniach 15 - 20 lipca. Organizatorzy przewidują obecnośd wielu gości
i liczne koncerty. Szczegóły i zapisy na stronie: www.swietomlodziezy.com
10. Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek wierzący zawsze
pamięta o swojej chrześcijaoskiej godności a także o codziennej modlitwie i należytym
świętowaniu niedzieli przez udział w świątecznej Eucharystii.
11. Msza św. za roczne dzieci będzie w niedzielę 14 lipca o godz. 10.00.
12. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z Opola w poniedziałek 12 sierpnia.
Pielgrzymkę zakooczy Msza św. na Jasnej Górze w sobotę 17 sierpnia o godz. 11.00.
13. Kancelaria parafialna, w okresie wakacyjnym czynna jest tylko w godzinach wieczornych:
– poniedziałek – wtorek - czwartek - piątek od godz. 18.45 do 19.30.
14.Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji. Życzymy parafianom i gościom
błogosławieostwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu a wszystkim udającym
się na wakacje i urlopy dobrego wypoczynku.

_______________

ŻNIWO WIELKIE …

_____________

Głoszenie Dobrej Nowiny nie jest zarezerwowane wyłącznie dla wybranych.
Każdy uczeń Jezusa ma o Nim świadczyć, aby inni uwierzyli. Nie można znać Jezusa i
o Nim nie mówić. Nie można być ochrzczonym i żyć tak, jakby to nie miało wpływu na
nasze życie. Mamy dzielić się swoją wiarą.
Każdy podczas chrztu otrzymuje zapaloną od paschału - symbolu Jezusa Chrystusa świecę. Jej płomień symbolizuje światło wiary. Najpierw mieli o nią dbać nasi rodzice i
chrzestni; potem już my sami mamy iść i zapalać światłem naszej wiary wiarę innych.
Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. W sakramencie bierzmowania
otrzymaliśmy moc Ducha Świętego uzdalniającą nas do dawania świadectwa.
Pozwólmy więc prowadzić się Duchowi Bożemu. Słuchając słów Jezusa, że „żniwo
wielkie, ale robotników mało” nie mogę nie spytać, co ja robię, by stać się jednym z
tych robotników.
Największą trudnością w głoszeniu naszej wiary jest nieumiejętność mówienia
o sprawach wiary. Brakuje nam solidnego przygotowania, pogłębionej wiedzy
o wierze, systematycznej edukacji, zrozumienia trudnego niekiedy słownictwa.
Zdajemy sobie sprawę, że po dzisiejszej homilii nie wyruszą na ulice naszej parafii
zastępy wysłanników Pana Jezusa. Może jednak pozostanie w nas zachęta do tego,
aby bliżej zapoznać się z treściami wiary, sięgnąć po Pismo Święte lub książkę
z przemówieniami papieża.
Warto zauważyć, jak wielka była radość i satysfakcja, jaką odczuwali wysłannicy
Jezusa: „Złe duchy nam się poddają, możemy stąpać po wężach i skorpionach i nic
nam nie grozi”. „Cudowne” życie to nie takie, które jest wypełnione cudami
i cudownościami, ale to życie dobre, życie piękne, które sprawia, że nasze imiona
„zapisane są w niebie”. Również nie są najważniejsze sukcesy, ale trud, który
podejmujemy dla królestwa Bożego.
Istotnym zadaniem wysłanników było uzdrawianie chorych, troska o nich i opieka nad
nimi. Wszelkie nasze posługi dla osób chorych i potrzebujących, nawet te jednorazowe
i krótkotrwałe, mogą być w oczach Boga i ludzi głoszeniem Bożego królestwa.
Uczestniczymy we Mszy św., słuchamy Jezusa, który przemawia do nas
w swoim słowie, przyjmujemy Go w Komunii św. On jednak chce dotrzeć do każdego
człowieka, do każdego ludzkiego serca. Chce, żebyśmy Go im zanieśli. Bo bliskość
Boga to przede wszystkim bliskość ludzi.

