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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza (10, 38 – 42)
Marta i Maria przyjmują Chrystusa
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta,
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około
rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to
obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz
jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz
o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą
cząstkę, której nie będzie pozbawiona».
__________________________________________________
Opisane przez Łukasza zachowanie Marii jest charakterystyczne dla uczniów.
Jezus przyjmuje Marię na swoją uczennicę. Tak Łukasz Ewangelista tworzy
przepiękną teologię kobiety całkowicie równej mężczyźnie. W jej zachowaniu
ukazany jest także sposób budowania relacji z Jezusem, słuchanie Jego słowa.
Taka postawa jest konieczna, aby otrzymać łaskę wiary, a słuchanie i wypełnianie
słowa Bożego (por. Łk 8, 21) tworzy prawdziwie rodzinne więzi z Nauczycielem.
Dlatego upomnienie udzielone Marcie jest znamienne dla wszelkiej aktywności
Kościoła. Najpierw mamy wsłuchiwać się w słowa Jezusa, a dopiero później działać
w posłuszeństwie woli Ojca.
SPRAW, PANIE, ABY POSTAWY MARII I MARTY BYŁY ZAWSZE WPISANE W NASZE ŻYCIE,
BY NASZE CZYNY NIE BYŁY ŚLEPYM AKTYWIZMEM, A SŁUCHANIE CIEBIE NIE USPRAWIEDLIWIAŁO
LENISTWA W DZIEŁACH MIŁOŚCI.

___________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________

PONIEDZIAŁEK – 22.07.2019 – św. Marii Magdaleny
7.00 - Za † Marię w r. śm., jej †† synów i d. w c.
18.00 - Za †† rodzic. i teściów Stanisławę i Bronisława Szybalskich, braci Jana i Edmunda,
dziadków z obu str. i d. w c.
- Za † ojca Jana w 10 r. śm., mamę Walerię, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† z rodzin
Białkowskich i Skórów
WTOREK – 23.07.2019 – św. Brygidy
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ewy, Roberta i Doroty Mrozek
18.00 - Za †† Damiana i Jerzego Duda, rodzic. Marię i Alojzego Zdobylak, siostrę Marię, Adama
i d. w c.
- Za † teściową Annę, jej †† synów, synową i wnuków
ŚRODA – 24.07.2019 – św. Kingi
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o błog. Boże i zdrowie w pewnej intencji
18.00- Za †† rodzic. i dziadków, męża Ferdynanda, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
- Za żyjących i †† z rodziny Kozicki, Błaszczyk i d. w c.
CZWARTEK – 25.07.2019 – św. Jakuba, Apostoła
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w pewnej intencji o nawrócenie
18.00- Za † męża Mariana Litwin w 7 r. śm., †† rodzic., teściów, †† z rodziny Litwin i Kulik
- Za † Krzysztofa Opala z ok. imienin
PIĄTEK – 26.07.2019 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta Aleks, teściów Władysławę i Wojciecha Styczeń oraz
Ditera Berga
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† Sylwię i Bronisława Krupickich, †† z pokrew. Krupickich i Sobania
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Henryka Polny z ok. 70 r. ur., w int. Marty i Wojciecha z ok.
5 r. ślubu, w int. Aleksandry z ok. 19 r. ur. oraz w int. Michelle z ok. 18 r. ur.
SOBOTA – 27.07.2019 – św. Joachima
7.00 - Za † mamę Marię Bombelka, jej † męża Józefa, †† z rodziny i pokrew. z obu str. i d. w c.
18.00 - Za † męża Edwarda w 7 r. śm., †† rodzic., teściów, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Aleksandra Kozłowskiego w 30 dniu po śm.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.07.2019
7.00 - Za †† siostry: Teresę, Renatę z ok. ur., †† braci Huberta i Henryka, szwagrów Roberta,
Ernesta, bratową Edeltraudę, †† rodzic. z obu str., †† z rodziny Klama i z †† pokr.
8.30 - Za † syna Zbigniewa Drożdż w 1 rocz. śm.
10.00 - Za † syna Grzegorza Kociołek, rodzic. Józefa i Genowefę Małkiewicz, brata Adama,
bratową Marię, †† z rodzin Małkiewicz i Turkiewicz, †† Marię i Franciszka Streteckich
- Za † syna Waldemara Jureczko, mamę Katarzynę, siostry Annę i Krystynę, teścia
Walentego i †† z rodziny
11.15 - Do Miłosierdzia Bożego p. w. MB Fat. w int. Wandy i Michała z ok. 45 r. śl. oraz o Dary
Ducha Św. dla wnuka Szymona z ok. 18 r. ur. i o bł. B. dla całej rodziny
15.00 - Za † Marię Kuszela w 14 r. śm., rodzic. Romana i Annę Kuszela, teściową Elżbietę
Skrzypczyk, Gertrudę Kuszela, szwagra Wilhelma Wacławczyk i d. w c.
16.00 - Nieszpory niedzielne

__________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

__________

1. NIEDZIELA XVI ZWYKŁA
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa, patrona kierowców.
Po nabożeństwie będzie poświęcenie samochodów, motocykli i rowerów. Niech Boże
błogosławieństwo i opieka św. Krzysztofa towarzyszą nam na wszystkich drogach ziemskiego
pielgrzymowania. Zmotoryzowanych parafian zapraszamy do udziału w nabożeństwie.
2. W poniedziałek święto św. Marii Magdaleny.
Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek święto św. Brygidy, zakonnicy – patronki Europy.
4. W środę wspomnienie św. Kingi, patronki Polski i Litwy, patronuje także górnikom solnym
oraz ludziom bezdomnym i ubogim.
5. W czwartek 25 lipca święto św. Jakuba Apostoła.
W tym dniu przypada także liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa.
6. W piątek uroczystość św. Anny, Matki Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki diecezji
opolskiej, serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy św.
7. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
8. W sobotę od godz. 17.00 – 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
9. Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na uroczyste obchody
odpustowe ku czci św. Anny Samotrzeciej, które rozpoczną się już czwartek 25 lipca o godz.
18.00. Uroczysta Suma odpustowa w niedzielę 28 lipca o godz. 11.00 w Grocie Lurdzkiej.
10. Duszpasterze parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie serdecznie zapraszają na odpust ku czci św.
Anny połączony z koronacją figury św. Anny, który obchodzony będzie w dniach 26-29 lipca
w jubileuszowym kościele św. Anny w Oleśnie.
11. „Ochrzczeni i Posłani Niesiemy Światu Chrystusa” - to hasło 20. Ogólnopolskiego Tygodnia
św. Krzysztofa. Tydzień ten będzie
obchodzony w Polsce od 21 do 28 lipca.
W odpowiedzi na apel Biskupa Opolskiego, dzisiaj odbywa się zbiórka do puszek na zakup
środków transportu dla misjonarzy z diecezji opolskiej.
12. W niedzielę 4 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się Międzynarodowa Pielgrzymka
Motocyklistów. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczyć będzie opolski biskup pomocniczy
Rudolf Pierskała.
13. Składamy serdeczne podziękowanie naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom za złożone
ofiary i pomoc w pracach obecnie realizowanych. Za każde ofiarowane dobro składamy
serdeczne Bóg zapłać. Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.

_______________

Nasze troski i niepokoje

_____________

Nasze codzienne życie wypełniają różne troski i niepokoje. Podobnie było w domu
przyjaciół, Łazarza, Marty i Marii, w którym gościnnie przyjęto Jezusa. Obserwując
zachowanie sióstr, Jezus upomina Martę nie dlatego, że ona usługuje, lecz dlatego że ta
prosta czynność całkowicie ją pochłania i nie pozwalając dostrzec spraw ważniejszych.
Co w naszym codziennym życiu jest przyczyną naszych niepokojów i stanowi
przeszkodę w dobrym przeżywaniu czasu? Często zdarza się, że sposób naszego
postępowania kształtuje wzgląd ludzki. Liczymy się z tym, co powiedzą mniej lub bardziej
życzliwi nam sąsiedzi. To oni wielokrotnie kształtują nasze postrzeganie świata, patrzenie
na innych czy religijność. A nasz niepokój polega na tym, że stajemy wobec dylematu: jak
dobrze wypaść w ich oczach, żeby sobie czegoś złego o nas nie pomyśleli. Dlatego
zaczynamy koncentrować się na rzeczach drugorzędnych i postrzegać świat przez pryzmat
plotek, obmów czy oczerniania innych.
Inną przeszkodą na drodze naszego życia są przyzwyczajenia. Mówi się o nich, że
stanowią „drugą naturę” człowieka. Przyzwyczajenie sprowadza się do wytwarzania w nas
pewnych nawyków, bez których – jak uważamy – dzień byłby stracony. Dla niektórych są
to prozaiczne czynności dnia codziennego, jak wypicie kawy, obejrzenie ulubionego serialu
czy pójście na spacer z psem. Dla innych będzie to nieustanne poszukiwanie „dziury w
całym”, nieumiarkowane zainteresowanie czy ciekawość dotyczą życia innych ludzi.
Przyzwyczajenia powodują, że brakuje nam świeżości życia i nowego spojrzenia na
rzeczywistość, w której żyjemy. Przeradzają się w stereotypowe stwierdzenia: „ja już
wiem”, „wiem lepiej”, „mam swoje zdanie na ten temat” czy „nie zmienię zdania”.
Są ludzie, i to wcale nie jest ich tak mało, których życie koncentruje się wokół seriali.
Ulubione filmy – których akcja w kolejnych odcinkach niewiele posuwa się do przodu –
wyznaczają rytm życia rodziny. Chcemy podobnie funkcjonować, wdrażając obejrzane
sytuacje w codzienne życie.
Dominującym tematem przy stole, w pracy czy na ulicy są losy bohaterów
filmowych, ich luksusowy styl życia, nowe zdobycze techniki czy sztuki kulinarnej.
Nieświadomie przejmujemy „filmowy styl życia” i w ten sposób często uszczęśliwiamy na
siłę ludzi z najbliższego otoczenia, zmuszając ich do naśladowania często bezsensownych
i sztucznych sytuacji. Nie zdajemy sobie sprawy jak ranimy przy tym ich uczucia.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje, że mamy żyć tym, co aktualnie dzieje się
wokół nas, a nie rozpamiętywać przeszłość czy oddawać się nierealnym marzeniom o tym,
„co by było, gdyby…”. Dlatego patrząc na postawę Marty i Marii Jezus pokazał, że Maria
słuchając Jego słów, „obrała najlepszą cząstkę”, czyli dobrze zrozumiała, co należy czynić
w danym momencie.

