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XX NIEDZIEL A ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza(Łk12,49-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i
jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję
udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie,
powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych
w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu;
ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka
przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

______________________
Słowa dzisiejszej Ewangelii w pierwszej chwili szokują nas. Pan Jezus
wyjaśnia, wprost, że przyszedł rzucić ogień na ziemię, mówi także, że nie
przyszedł po to, by dać ziemi pokój, lecz rozłam. Trudne to dla nas do przyjęcia i
zrozumienia. Ogień i rozłam. Żywioł ognia budzi w nas lęk i przerażenie. Znamy
jego niszczycielską moc. Zostawia zgliszcza i popioły. Rozłam budzi także
negatywne skojarzenia. Wiemy jednak, że nie o taki ogień tu chodzi.
Nauka Kościoła wyjaśnia nam, że ten „ogień” jest zapowiedzią ofiary
Chrystusa na krzyżu. To „ogień” miłości, który ma zapalić i oczyścić nasze serca. A
pokój, pokój wewnętrzny – dar od Pana Jezusa dla Jego uczniów, jako znak zgody
między człowiekiem a Bogiem – ten dar nie został nam cofnięty. Jest on znakiem
naszego przylgnięcia do woli Boga, jednak nie uwalnia on nas od walki, od
sprzeciwiania się wszystkiemu, co w naszym własnym wnętrzu – jak
namiętności, pokusy i grzechy.
Zadaniem naszym, zadaniem każdego, kto chce być uczniem Pana Jezusa,
jest budowa domu, czyli wspólnoty opartej na miłości wzajemnej. Należy się
jednak liczyć z tym, że w takim domu zamieszka np. zazdrość i ona boleśnie
podzieli domowników. Idąc za Chrystusem, napotykać będziemy nierzadko na
drwiny, uśmieszki, wyzwiska i obmowy. Ale to nic, bo cel szczytny, bo gdy
będziemy przy Chrystusie, nic nam nie będzie grozić, Chrystus nas umocni.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 19.08.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Sławomira z ok. 40 r. ur.
18.00 - Za † mamę Augustynę Kamioską z ok. ur., †† z rodziny i d. w c.
- Za † męża Andrzeja Sapelę, †† rodzic. Aleksandrę i Antoniego Makowskich, teściów Janinę i
Aleksandra Sapelów
WTOREK – 20.08.2019 – św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła
7.00 - Za † syna Rafała w dniu ur. oraz za †† z rodziny Jakubiszak, Gabrysiak i Piątek
18.00 - Za † mamę Joannę Jungnitch z ok. ur., ojca Jerzego Jungnitch i brata Piotra.
- Za † ojca Stanisława, mamę Mariannę w kol r. śm., Antoniego i Stefanię Polny oraz
†† z rodziny z obu str.
ŚRODA – 21.08.2019 – św. Piusa X, Papieża
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † Łucję Hunder i d. w c.
- Za †† rodziców Jana i Anetę Prus, dziadków Magdalenę, Katarzynę, Jana, Stanisława
i Jerzego oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
CZWARTEK – 22.08.2019 – wspomnienie NMP Królowej
7.00 - Za † tatę w kol. r. śm. i †† z rodziny
- Za † Wiktorię Mędrek w 1 rocz. śm.
18.00 - Za † ojca Stefana Pawlitzkiego w kol. r. śm., mamę Adelajdę, brata Joachima i d. w c.
- Za †† Stefanię i Mariana Oblickich, ich †† rodzic., rodzeostwo i d. w c.
PIĄTEK – 23.08.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy i Stanisława z ok. kol. r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. 80 r. ur. oraz z ok. 60 rocznicy ślubu Alfonsa i Anny i
o bł. B. w rodzinie
- Za †† rodzic. Urszulę i GintraPordzik, dziadków, teścia, szwagrów i †† z rodziny
SOBOTA – 24.08.2019 – święto św. Bartłomieja, Apostoła
7.00 - Za † męża Eugeniusza, †† rodzic. z obu str., rodzeostwo, †† z rodziny Krok i Tomanek
18.00 - Za † męża Jana w r. śm., siostrę Annę, †† rodzic. Annę i Reinholda, teściów Marię i Jana,
†† z pokrew. Kamioski, Klyszcz
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny i Czesława Stelmach z ok. 35 r. ślubu
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.08.2019
7.00 - Za † mamę Apolonię w kol. r. śm., ojca Pawła, brata Jana, babcie i dziadków z obu str.,
†† z pokrew. i d. w c.
8.30 - Za † męża i ojca Roberta Wojciechowskiego, †† siostry Hildegardę i Annę, oraz †† z rodzin
Wojciechowski, Madera
- Za † ojca Andrzeja Paluszczak w 4 r. śm., mamę Anielę, dziadków i †† z pokrew.
10.00 - Za † mamę Helenę Antoniak w r. śm., ojca Franciszka, szwagra Janusza i †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. córki Justyny z ok. ur.
11.15 - Za † mamę Helenę w kol. r. śm., †† siostry Magdalenę, Łucję, ich †† mężów, siostrzenicę
Ewę oraz †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny i Filipa z ok. kol. r. śl.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i Jerzego z ok. 55 rocz. ślubu
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. wnuczki Pauliny i Filipa z ok. 1 r. śl. i o bł. B. w rodzinie
- Za † Annę Grabuoczyk, †† rodzic. Zofię i Mariana Jurkiewicz, †† z rodziny Kaliciak i Jurkiewicz
- Za † Annę Wojdyła w kol. rocz. śm.

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE__________
1. NIEDZIELA XX ZWYKŁA. Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek wspomnienie św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła.
4. W środę wspomnienie św. Piusa X, Papieża.
5. W czwartek 22 sierpnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej.
Zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie czcicieli Matki Bożej do uczestnictwa
w akcie poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce na Mszy
św. rano i wieczorem. Poświęcenie to jest wypełnieniem prośby Papieża Piusa XII, który
wezwał cały Kościół, aby w dzieo Maryi Królowej ponawiał poświęcenie się Niepokalanemu
Sercu Maryi.
6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie
męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. W sobotę 24 sierpnia święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
8. Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów i ich rodzin odbędzie się w naszej parafii
w niedzielę 1 września o godz. 11.15.
9. Doroczny odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Św. obchodzid będziemy
w niedzielę 15 września br. Suma odpustowa o godz. 11.15.
10. Doroczna pielgrzymka parafialna na Jasną Górę odbędzie się w środę 25 września.
11. Wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu informuje, że od 15 sierpnia
w wybranych kinach można oglądad film pt. „Tajemnica Ojca Pio”. To najnowsze,
biograficzne dzieło o wielkim świętym. Gorąco zachęcamy wszystkich do wybrania się do
kina, a wspólnoty do rozważenia zorganizowania seansu grupowego w najbliższym kinie.
12. Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji zaprasza dziewczęta
w wieku od 17 do 35 lat na dni skupienia pomagające w rozeznawaniu drogi życiowej. Będą
się odbywad od 29 sierpnia do 1 września w klasztorze w Nysie (ul. Rodziewiczówny 18).
Więcej informacji: tel. 77 431 00 68 lub e-mail: klauzurowe@gmail.com. Zgłoszenia do 22
sierpnia.
13. W imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai zapraszamy wszystkich Nauczycieli oraz
Pracowników oświaty, Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz Księży katechizujących,
do uczestnictwa w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w piątek, 6 września
2019 roku, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1A. Będzie to
zarazem inauguracja roku szkolno-katechetycznego połączona z konferencją
przedmiotowo-metodyczną. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 16.30.
14. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc. Życzymy parafianom i gościom
dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

_______Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej_______
Święto Maryi Królowej zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką
Ad caeliReginam (Do Królowej niebios) wydaną 11 października 1954 r., w setną
rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru
Watykaoskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpaoscy prosili o to święto. Pierwszy
Kongres Krajowy Maryjny we Francji odbyty w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił.
Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902)
i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch Pro regalitateMariæ.
Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale
w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę
uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania
Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różaoca, a we wspomnienie
dokonujemy aktu ponowienia poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Tytuł ten podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykaoskiego II,
szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium: „Niepokalana
Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu
życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona
przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana
panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci” (KK 59).
W dniu 22 sierpnia - święto Maryi Królowej - cały Kościół odnawia
poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi
Ojciec Święty Pius XII, który dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w
1942 r., ustanawiając to święto w 1954 r. zwrócił się do całego Kościoła
w następujących słowach:
"Naszą Apostolską Władzą WYZNACZAMY I USTANAWIAMY ŚWIĘTO MARYI
KRÓLOWEJ, które cały świat winien obchodzid corocznie w dniu 31 maja (dziś po
reformie kalendarza jest to dzieo 22 sierpnia).
Równocześnie zarządzamy, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To bowiem pozwala żywid niepłonną
nadzieję, że nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijaoskim
pokojem" (Ad caeliReginam).
Bądźmy wszyscy apostołami Maryi, by tego dnia zjednoczyła nas wspólna modlitwa,
przez którą ponownie oddamy się Niepokalanemu Sercu Maryi - Sercu, które jest nam
"schronieniem i drogą, która zaprowadzi nas do Boga".

