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XXII NIEDZIEL A ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza(14,1.7-14)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy
faryzeuszów, aby w szabat spożyd posiłek, oni Go
śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieśd,
gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali.
Tak mówił do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego
miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie
był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto
was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a
wtedy musiałbyś ze wstydem zająd ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię
zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec
wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłat.
Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i
niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się
odwdzięczyd;
odpłatę
bowiem
otrzymasz
przy
zmartwychwstaniu
sprawiedliwych».

_________________________
Są rzeczy, których nie da przeliczyd się na pieniądze, ani których nie da się zdobyd
sprytem czy podstępem, znajomościami czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Gdzie
zatem tkwi sekret chrześcijaoskiej bezinteresowności? Jak byd zdolnym do
bezinteresowności? Pomocą w odpowiedzi na tak postawione pytania mogą byd
słowa św. Teresy z Avila, hiszpaoskiej mistyczki, która mówiła: „Sama Teresa – to nic,
ale z Chrystusem – Teresa może wszystko”.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 02.09.2019
7.00 - Za † mamę Annę w 17 r. śm., ojca Jerzego i siostrę Reginę
- Za † ElfridęStoll w 30 dniu po śm.
8.30 - W intencji dzieci, wychowawców, nauczycieli i katechetów o bł. B. w roku szkolnym
2019/2020
18.00 -Za † matkę Jadwigę z ok. ur., ojca Jana, †† dziadków z obu str., †† z rodz. i d. w c.
- Za † mamę Stefanię z ok. imienin, jej †† rodzic., rodzeostwo i d. w c.
WTOREK – 03.09.2019 – św. Grzegorza Wielkiego
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii
18.00 - Za † ojca Władysława Nogę w rocz. śm. oraz †† z rodziny
- Za †† rodzic. Edmunda i Jadwigę Szober, Gerharda i Hildegardę Sobania, brata Waldemara,
†† dziadków i babcie z obu str. i †† z rodziny
ŚRODA – 04.09.2019
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Edmunda z ok. 60 rocz. ur.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Augustyna z ok. kol. r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † mamę Rozalię z ok. imienin i †† z rodziny
CZWARTEK – 05.09.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne
18.00 - Za †† z rodziny Stec, Rzeszutko, Skiba i Długosz
- Za †† rodzic. Stefanię i Józefa, teściów Marię i Jana, szwagrów Józefa i Henryka, szwagierkę
Stefanię
PIĄTEK – 06.09.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża Marka Przybyłę w 1 r. śm.
- Za † Marka Przybyłę w 1 r. śm.
SOBOTA – 07.09.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00- Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
11.00-ŚLUB: Kamil Koch – Angelika Leszczuk
14.00-ŚLUB: Bartłomiej Foryt – Daria Zbożel
18.00 - Za † męża i ojca Janusza Bukowskiego w 9 r. śm. oraz o B. bł. w rodzinie
- Za † Andrzeja Groszek, Edwarda Anczyk w kol. r. śm.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.09.2019
7.00- Za †† rodziców chrzestnych Janinę i Tadeusza, chrześniaka Roberta w rocz. śm. oraz za †† z
rodz. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii i Huberta z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
8.30- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Iwony i Mariusza Szczepek z ok. 15 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci
i całej rodziny
- Za † Łucję Porada z ok. ur., †† z rodzin Porada, Lerch
10.00- ROCZEK: Szymon Wachtl, Alicja Giedrojc, Franciszek Bzumowski, Laura Buhl,
- Za † męża Władysława Dutkowskiego, syna Leszka, †† z rodzin Dutkowski, Pękała i d. w c.
11.15- Do B. Op. p. w. MB Fat w int. Krystyny i Krzysztofa z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci i
wnuków
- Za †† rodzic. Mariannę i Michała Popanda, †† z pokrew. z obu str. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. nowożeoców Andżeliki i Kamila oraz ich rodzin
15.00- Za † męża Zbigniewa, rodziców, braci, †† z rodziny Florczyk i Szpyrka
- Za † córkę Marzenę Krzyżanowską, mężów Mariana Placak i Józefa Wszołek, rodzic. Jadwigę
i Zygmunta Pajszczyk, teściów Łucję i Eryka Wieszołek, Tadeusza Placak i †† z rodziny

- Za † Adriana Pszowskiego z ok. ur.
16.00- Nieszpory niedzielne

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE_________
1. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory niedzielne, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek(2 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.
O godz. 8.30 będzie Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy serdecznie dzieci,
rodziców, nauczycieli i katechetów.Panu Bogu pragniemy podziękowad za szczęśliwie
zakooczone wakacje i prosid o Jegobłog. na wszystkie dni nowego roku szkolnego.
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich informuje dzieci
i rodziców, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego będzie o godz. 9.30.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
4. We wtorekwspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
5. I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
O godz. 17.30 różaniec za kapłanów i o nowe powołania.
Od godz. 17.00 do 18.00 spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. I Piątek miesiąca – Dzieo Bożego Miłosierdzia.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii
i budowniczych kościoła.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego -Godzinki ku czci Męki Paoskiej – adoracja.
O godz. 17.30 nabożeostwo wynagradzające.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
O godz. 19.00 nabożeostwo dla młodzieży objętej przygotowaniem do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Zapraszamy klasy VI, VII,VIII i klasy I ponadpodstawowe.
7. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego
i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeostwo z rozważaniem tajemnicy różaocowej, po Mszy św.
zmiana tajemnic. Zachęcamy do praktykowania I Sobót miesiąca, o które prosiła Matka Boża
objawiając się w Fatimie.
8. W sobotę od godz. 8.00 gruntowne sprzątanie kościoła i otoczenia przed
uroczystościąodpustową. Bardzo prosimy panów i panie o życzliwą pomoc w uporządkowaniu
obiektów sakralnych i otoczenia.
Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 11.00 powakacyjne spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi
Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
9. W niedzielę 8 września przypada święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny.
10. Doroczna pielgrzymkaparafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w środę
25 września. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00. Po Mszy św. wspólna
Droga Krzyżowa. Koszt pielgrzymki 30 zł, zapisy w kancelarii parafialnej do 21 września br.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

11. Z inicjatywy Fundacji Solo Dios Basta po raz trzeci (po tzw. «Wielkiej pokucie» i «Różaocu do
granic») organizowane jest wielkie ogólnopolskie wydarzenie modlitewne o charakterze
ekspiacyjnym i błagalnym pod hasłem: «Polska pod Krzyżem». Główne spotkanie odbędzie się
14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku Włocławek-Kruszyn.
Szczegóły wydarzenia podano na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl
12. W tym tygodniu kancelaria czynna będzie tylko wieczorem, od godz. 18.45 – 19.30
13. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na instytucje diecezjalne i Seminarium Duchowne
w Opolu. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład.Życzymy
parafianom i gościom błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu,a dzieciom i młodzieży
darów Ducha św. w nowym roku szkolnym.

_________

Czym jest pokora?

_________

Pokora to piękna cnota chrześcijańska, która jest jak najbardziej zgodna ze
zdrowym rozsądkiem i której towarzyszy inna podobna do niej i związana z nią,
a przez nas bardzo ceniona cecha: skromność.
Można więc powiedzieć, że pokora jest prawdą, prawdą o sobie prawdą
o tym kim jestem, co potrafię i jeszcze bardziej, czego nie potrafię. Pokora jest
akceptacją prawdy o sobie i nieustannym, szczerym wysiłkiem w poznawaniu
siebie i zgadzaniu się na to, co się o sobie poznaje. Pokora prowadzi nas do
bardzo prostych stwierdzeń. Najpierw do świadomości, że jako człowiek mam
ograniczone możliwości, nie mogę uczynić wszystkiego. Dotyczy to zarówno
spraw codziennych, np. uzdolnienia artystyczne jak i nadprzyrodzonych.
W sprawach Bożych człowiek pokorny uznaje, że wszelkie dobro pochodzi
tylko od Boga, a patrząc na swoje dary i talenty wrodzone wie, że otrzymał je od
Boga, dlatego choćby był bardzo uzdolniony, nie będzie czuł się lepszy i poniżał
mniej zdolnych, zaś nie mając jakichś szczególnych darów naturalnych nie
będzie rozpaczał i zazdrościł innym, gdyż wie, że jeśli Bóg ich mu nie udzielił,
to widocznie nie są mu one potrzebne. Równocześnie człowiek pokorny nie
udaje, że nie ma czegoś, co ma, a także przyznaje innym, że mają jakieś talenty
lub coś w szczególnie dobry sposób robią. Pokora zatem jest czymś bardzo
praktycznym, rozsądnym i miłym. Człowiek pokorny cieszy się z pochwał, a
cieszy się podwójnie, ponieważ wie że Bóg uczynił przez niego cos dobrego oraz
ponieważ to on to uczynił. Pokora wcale nie oznacza wyrzeczenia się prawa do
zasługi, jest jedynie świadomością, że dobro zawsze czynimy z pomocą Bożą.

