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XXI NIEDZIEL A ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza(Łk13,22-30)
Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejśd przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam,
będzie chciało wejśd, a nie zdołają.
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie
kołatad do drzwi i woład: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem,
skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówid: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na
ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w
królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem
w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy
będą ostatnimi».

_________________________
Łatwo jest podzielid ludzkośd, stosując logikę sprawiedliwości, na
zbawionych i potępionych. Oczywiście siebie samego widząc w tej pierwszej
grupie. Jezus nie podaje szacunkowej liczby zbawionych, lecz wskazuje, jak żyd,
aby osiągnąd zbawienie. Starajcie się wejśd przez ciasną bramę. Jest to wezwanie
do życia w przyjaźni z Bogiem. Dążąc do zbawienia, trzeba umied uwolnid się od
niepotrzebnego ciężaru grzechu, który czyni nas duchowo zbyt grubymi i nie
pozwala przejśd przez ciasną bramę prowadzącą do Królestwa Bożego.
Pamiętajmy, że zbawieni już jesteśmy. Musimy umied przyjąd ten dar. Nie pytaj
więc, czy tylko nieliczni będą zbawieni, lecz czy to, co robisz i jak żyjesz, prowadzi
cię wprost do nieba?

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 26.08.2019 – UROCZYSTOŚD NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
7.00 - Za † mamę Anastazję w kol. r. śm., ojca Kazimierza, siostrę Henię, dziadków Czerwioskich,
Krajewskich i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Częstochowskiej w int. Edyty o zdr. i B. bł.
9.00 - Msza św. za Parafian oraz za czcicieli Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej, fundatorów i
budowniczych kościoła.
18.00 - Za †† rodziców, teściów i dziadków Marię i Józefa, syna Ireneusza, braci Adolfa
i Edwarda i d. w c.
- Za †† rodzic. Janinę i Stanisława Korek, teściów Barbarę i Juliana Janiuk, braci Henryka i
Mieczysława, szwagra Stanisława, dziadków z obu str., d. w c. i o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 27.08.2019 – św. Moniki
7.00 - Za † Annę Hilszer, syna Zygmunta, Gertrudę i Romana Mildner i †† z pokrew. Hilszer
18.00 - Do B.Op.p. w. MB Fat. z prośbą o błog. Boże i zdrowie w int. Natalii i Grzegorza
w 8 rocz. ślubu oraz o błog. dla synów i całej rodziny i za † ojca Jana.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agnieszki i Radosława z ok. 1 rocz. śl. oraz o bł. B. w rodz.
ŚRODA – 28.08.2019 – św. Augustyna
7.00 - Za † Stanisława Koper (int. od Adama Koper z żoną Dorotą i dziedmi)
18.00- Za †† Janinę i Józefa Papierz, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Józefa Olechnowicz w 30 dniu po śm.
CZWARTEK – 29.08.2019 – Wspomnienie Męczeostwa św. Jana Chrzciciela
7.00 - Za † Aleksandrę
18.00- Za † mamę Janinę, ojca Aleksandra, †† z rodziny i pokrew. z obu str.
- Do B. Op. p. w. MB Fatim. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Piotra i Roberta Rudek
PIĄTEK – 30.08.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Cecylii z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † Ryszarda Ptasioskiego w 10 r. śm., †† z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agnieszki i Mariusza z ok. 5 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 31.08.2019
7.00 - Za †† rodzic. Henryka i Anielę, teściów Mikołaja i Leokadię, dziadków z obu str.,
†† z pokr. i d. w c.
18.00 - Za † męża Pawła, zięcia Dariusza Furman, jego rodzic. Renatę i Pawła, †† z rodziny Izydorczyk
- Za † męża i ojca Edmunda Bednarek w 5 r. śm., †† rodzic. Stefana i Janinę, teściów, brata
Jerzego, szwagrów Jana i Kazimierza, bratową Helenę i †† z rodziny
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.09.2019
7.00 - Za † męża i ojca Leona Lokajewskiego w 30 dniu po śm. oraz za d. w c.
8.30 - Za † mamę Bronisławę z ok. imienin, ojca Władysława, brata Krzysztofa, ciocię Celinę i d c
- Za † ojca Kazimierza Małaczyoskiego z ok. ur., †† z rodzin Małaczyoskich, Lipskich i Chruo
10.00 - Za † męża Bronisława z ok. imienin, †† rodzic. w kol. r. śm., †† braci, †† z rodziny i d. c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agaty z ok. kol. r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rolników, ogrodników, działkowiczów i ich rodzin
15.00 - Za † Mariana Kozyrskiego w 20 r. śm., †† ojca i siostrę
- Za † syna Damiana Tomaszewskiego w 4 r. śm., †† Helenę, Ryszarda i Romana

16.00- Nieszpory niedzielne

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE__________
1. NIEDZIELA XXI ZWYKŁA.
O godz. 16.00 nieszpory niedzielne, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek obchodzimy uroczystośd Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Podczas
pobytu na Jasnej Górze Ojciec św. Jan Paweł II powiedział: „…Jasna Góra to Polska Kana do której
zdążają synowie i córki całego narodu. To właśnie tu, na Jasnej Górze czuje się najbardziej bijące
serce Matki”. Msze św. z kazaniem będą o godz.: 7.00 , 9.00 i 18.00.
2. We wtorek wspomnienie św. Moniki, matki św. Augustyna.
4. W środę wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i doktora Kościoła.
5. W czwartek wspomnienie męczeostwa św. Jana Chrzciciela.
6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
7. W sobotę od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
8. W niedzielę 1 września o godz. 11.15 Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów,
ogrodników i ich rodzin.
9. Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza 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.
10. Uroczystośd odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża św. odbędzie się 15 września. Uroczysta
suma odpustowa w intencji Parafian i Gości o godz. 11.15
11. Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w środę 25
września. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00. Po Mszy św. będzie wspólna Droga
Krzyżowa. Koszt pielgrzymki 30 zł, zapisy w kancelarii do 21 września br. Serdecznie zapraszamy do
udziału.
12. W tym tygodniu codziennie od godz. 17.30 – 18.00 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego.
13. W związku z akcją „ Oczyśd Dom i Świat z elektrośmieci, która prowadzona jest na terenie
całej diecezji opolskiej - w najbliższy piątek tj. 27 sierpnia w godz. od 9.00 do 15.00 zostanie
przeprowadzona
w
naszej
parafii
zbiórka
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego. Zużyty sprzęt prosimy składad w wyznaczonym miejscu na parkingu parafialnym.
14. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i
materialne. Dziękujemy także za życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej parafii
i kościoła. Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego
w nowym tygodniu, który jest już ostatnim tygodniem wakacyjnym.

______Pochodzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej _______
Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jest
pełna tajemnic. Współcześni historycy nie potrafią określid
autora dzieła, ani daty powstania obrazu, a wielu z nich
twierdzi, że jest to wczesnośredniowieczna ikona bałkaoska.
Natomiast tradycja i zachowane pisma wyraźnie przekazują,
że autorem cudownego obrazu był św. Łukasz ewangelista, a
obraz został namalowany na stole, przy którym jadała Święta
Rodzina. Napis umieszczony z tyłu malowidła głosi: ,,MENSA
MARIANA POTISSIMA DOMUS NAZARAEAE SUPELLEX”, co
oznacza ,,Stół Maryjny, najprzedniejszy przedmiot Domu w Nazarecie”. Informacje o
tym, że św. Łukasz był malarzem ikon znajdujemy w pismach Teodora Lektora,
wspomina też o tym św. Tomasz z Akwinu.
Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób obraz znalazł się w Częstochowie,
a źródła wskazują na dwie wersje. Według pierwszej z nich, około roku 1384 roku
książę Władysław Opolczyk, który został namiestnikiem ziem Rusi Kijowskiej, wiózł
obraz do Opola, ale w pobliżu Częstochowy konie nagle zatrzymały się i nie chciały
ruszyd z miejsca. We śnie książę otrzymał polecenie, by przewożony obraz umieścid
w pobliskim klasztorze. w ten sposób Jasna Góra stała się miejscem kultu Matki
Boskiej. Jednak jest też druga tradycja przypisująca Królowej Jadwidze zasługi w
sprowadzeniu Świętego Obrazu do Polski. Królowa miała otrzymad obraz od swojej
Matki królowej Elżbiety Bośniaczki, a ta od swojej teściowej Elżbiety Łokietkówny. w
1393 roku królowa Jadwiga wraz z małżonkiem Władysławem wystawiła dokument
fundacyjny dla klasztoru jasnogórskiego, który uprawomocnił fundację dokonaną
przez Władysława Opolczyka. Najstarszy opis Wizerunku Matki Bożej
Częstochowskiej podaje Jan Długosz (1415–1480) w Liber Beneficorum: „Obraz
Matki Najchwalebniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej...
wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania... o przeładnym wyrazie twarzy,
która spoglądających przenika szczególną pobożnością — jakbyś na żywą patrzył”.

