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XIX NIEDZIELA ZWYK ŁA
Ewangelia św. Łukasza (Łk 12,32-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się
Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie
sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie
dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do
ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć,
gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy
nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu,
a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi
oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej,
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do
wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan
ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten
sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam
wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój
pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,
to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna;
surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie
z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś
godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się
będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą»

___________ PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________
PONIEDZIAŁEK – 12.08.2019
7.00 - Do Bożej Op. p. w. MB Fat. w pewnej intencji z ok. urodzin
18.00- Za † brata Zdzisława w k. r. śm., rodzic. Józefę i Adama, teściów Zofię i Józefa i †† z rodziny
- Za † ojca Stanisława Szumskiego w kol. r. śm. oraz za †† z rodziny
WTOREK – 13.08.2019 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rodziny Kuciera
9.00 - W int. chorych i cierpiących (z błog. lurdz.)
19.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Magdaleny oraz o bł. B. i zdr. oraz Dary D. Św. w rodz. dzieci
- Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków.
- Za † Mariana, †† Karola i Gertrudę oraz za †† z rodziny i d. w c.
- Za †† Kazimierza, Stanisławę, †† z rodziny i d. w c.
- Za † męża Norberta Habasz, † siostrę Irenę, rodziców Cecylię i Franciszka Piontek, teściów
Elżbietę i Jerzego Habasz oraz Pawła Hadamik
- Za † ojca Jana Łanowy w kol. r. śm., mamę Janinę, †† dziadków z obu str., †† z rodziny Łanowy,
Adukis i d. w c.
- Za † matkę Marię Wacholz, ojca Franciszka i †† rodzeństwo
- Za † męża Antoniego Smoszna w 9 rocz. śm., †† rodziców, teściów i †† z rodziny.
- Za † mamę Irenę Koziarską w 30 dniu po śm. i † tatę Jana w 6 rocz. śm.
- Za † Wiktorię Mędrek w 1 rocz. śm. i za †† z rodz.
- Za † matkę chrzestną Ritę w 1 rocz. śm. † ojca Jerzego Urban, jego †† rodziców i rodzeństwo
ŚRODA – 14.08.2019 – św. Maksymiliana Marii Kolbego
7.00 - Za † rodzic. Praksedę i Jana Stężały
18.00- Za † Michała Tyburę w kol. r. śm., brata Stanisława, córkę Małgorzatę, wnuka Bartosza i †† z rodz.
- Za † ojca Józefa w 25 r. śm., mamę Janinę, rodzic. Patoła, †† z rodziny Patoła i Makowski
CZWARTEK – 15.08.2019 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Barbary z ok. urodzin
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefa z ok. 70 r. ur. i o bł. B. w rodzinie
- Za † mamę Marię z ok. imienin, ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, †† z rodzin
Wojs, Białkowskich i Wnękowicz
10.00- Za † mamę Jadwigę Nowak z ok. ur. oraz za † ojca Huberta
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Edwarda z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15- Za † siostrę Alicję w 3 r. śm. i †† z rodziny
- Za † mamę Marię z ok. imienin, ojca Ferdynanda, †† z rodziny i d. w c.
15.00- Za † męża Mariana Hendzel w kol. r. śm., ojca Mariana Berger, †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. męża Mieczysława z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg
operacji oraz z ok. kolejnej rocz. ślubu.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Karola i Wielisławy oraz o bł. B. w rodzinie
PIĄTEK – 16.08.2019
7.00 - Za † ojca Józefa Malinowskiego, jego †† rodzic. Stanisławę i Karola, dziadków z obu str., ††
z rodzin Malinowski i Suchodolski
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Andrzeja i synowej Ewy, wnuków Wojciecha, Adama, Bartosza
i Juliana i o bł. B. w całej rodzinie
- Za † syna Witolda Lokajewskiego, matkę Józefę Konik, †† z rodziny i d. w c.
SOBOTA – 17.08.2019 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA
7.00 - Za parafian
13.00- ŚLUB: Marcin Jenczmionka / Joanna Bonder

18.00- Za †† rodzic. Helenę i Adama Konieczny, dziadków z obu str. i d. w c.
- Za † męża Wiesława w kol. r. śm., †† z rodzin Patajewicz, Gradus i Potocki
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.08.2019
7.00 - Za Parafian
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny i Michała z ok. kol. r. śl. oraz o bł. B. i zdrowie dla Macieja
i Wojciecha i o bł. B. w rodzinie
- Za † męża Roberta Jata, syna Ryszarda, rodzic. i teściów, †† z rodzin Pietruszka, Jata, †† z pokr.
z obu str. i d. w c.
10.00- Za †† rodzic. Teresę i Janusza oraz †† z rodziny Bogackich
- Za † męża Bernarda, teściów Jana i Klarę Kotyrba, ojca Franciszka, szwagrów Huberta
i Zygmunta i †† z rodziny z obu str.
11.15- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Kolina oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Żorżetę Spasówka w 30 dniu po śm. i †† z rodziny
12.15-CHRZEST: Stanisław Giełzak,
15.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. o Dary Ducha Św. w int. Heleny z ok. 70 rocz. ur. oraz o bł. B. dla dzieci
z rodzinami i dla całej rodziny
- Za † męża Franciszka Salomonowicz, †† rodzic. z obu str. Ewę i Józefa, Irenę i Walentego, brata
Antoniego, siostrę Ewę, 2 szwagrów oraz Mariannę i Zdzisława Miśta i d. w c.
16.00- Nieszpory niedzielne

_________ OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE __________
1. XIX Niedziela Zwykła
O godz. 16.00 nieszpory niedzielne, serdecznie zapraszamy.
2. Dzisiaj z Nysy wyrusza 43. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Opola pielgrzymi wyruszą
w poniedziałek 12 sierpnia. Pielgrzymkę zakończy Msza św. na Jasnej Górze w sobotę
17 sierpnia o godz. 11.00. W środę około godz. 9.30 pielgrzymi przejdą przez nasze miasto,
w kościele Św. Wawrzyńca około godz. 10.00 będzie Msza św. w intencji pielgrzymów.
Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich, którzy pozostają w domach poprzez
codzienną modlitwę różańcową w intencji pielgrzymów.
3. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna, po Mszy św. nowenna do św. Ojca Pio.
4. We wtorek obchodzimy Dzień Fatimski. Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy
modlić się o nawrócenie grzeszników, o pokój dla świata oraz za wszystkich uczestników
tegorocznej opolskiej pielgrzymki na Jasną Górę.
Różaniec o godz. 6.30; 8.30; 12.00 i o godz. 20.00 procesja różańcowa ze świecami.
Msze św. o godz. 7.00; 9.00 (za chorych i starszych z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św.
ze względu na Dzień Fatimski, będzie o godz. 19.00. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do feretronu.
5. W środę wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.
6. W czwartek 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP. W tym dniu wielbimy Boga za wielkie dzieło
zbawienia, które dokonał za pośrednictwem Maryi. To jedno z najstarszych świąt Maryjnych.
Porządek Mszy św. w naszej parafii świąteczny, taki jak w każdą niedzielę.
Od IX wieku w tym dniu poświęca się wianki lub wiązanki z tegorocznych kwiatów, kłosów zbóż
i ziół. Są one symbolem pełni łask, którymi obdarowana została Matka Boża.
Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie ziół i kwiatów (prosimy je przygotować).
7. W piątek 16 dzień miesiąca, Dzień Papieski – w tym dniu dziękujemy Panu Bogu za dar św. Jana Pawła
II i za jego papieskie posługiwanie.
Po Mszy św. rano i wieczorem modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.

8. W sobotę uroczystość św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej. W tym dniu przypada 42 rocz.
konsekracji abpa Alfonsa Nossola, emerytowanego ordynariusza diecezji opolskiej.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 – 17.45 adoracja Najsw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
9. W związku z akcją Oczyść dom i świat z elektrośmieci 27 sierpnia w godz. od 9.00 do 15.00 zostanie
przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Prosimy o składanie tego sprzętu na
parkingu parafialnym.
10. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe
i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobroć serca. Życzymy parafianom i gościom
błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu a przebywającym na wakacjach
i urlopach dobrego wypoczynku.

WNIEBOWZIĘCIE NMP
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary,
choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa
XII 1 listopada 1950 r.: „...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa,
świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy
i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka
Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą
i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” (Breviarium fidei VI, 105)
Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w
obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych.
Papież ją przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował.
Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił
podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie
wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na
Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy.
Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to święto
z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę
uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta wigilię i oktawę.
Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie
Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci
Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji apostolskiej nie mówi nic o śmierci,
a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął
zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do
chwały nie umierając, lecz „zasypiając”.

