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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelii Świętego Łukasza(Łk 17, 5 – 10)

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się
w morze”, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci
z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj
mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty
będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to,
co mu polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».
Dobrym sprawdzianem wiary jest spojrzenie na relacje z drugim
człowiekiem. Czy widać tam ducha służby? Czy to, czego dotykają nasze ręce,
zamienia się w złoto władzy, panowania, pogardy, czy w złoto miłości bliźniego.
Według Bożej nauki prawdziwym królem nie jest ten, kto ma władzę,
ale ten, kto służy, kto potrafi dać swemu bliźniemu nie to, co mu zbywa, ale to, co
naprawdę należy do niego, czyli serce, miłość, uśmiech, czas.
Taki człowiek nie czeka na wdzięczność, ale mówi sam przed sobą: zrobiłem
to, co miałem zrobić. Taka właśnie postawa sprawia, że w niebieskim skarbcu
odkłada się na naszym koncie złoto szczęścia wiecznego.
Nie chodzi o to, że uczniowie są bezwartościowi lub że ich praca nie ma dla
Boga znaczenia. To, że wykonali swój obowiązek, nie daje im prawa do
utrzymywania, że Boża łaska należy się im. Boża łaskawość jest i zawsze
pozostanie darem.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 07.10.2019 – NMP Różaocowej
7.00 - Za † rodzic. Annę i Zygmunta, teściów, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
9.00 - Za czcicieli Matki Bożej Różaocowej oraz za chorych i cierpiących z udzieleniem sakramentu
Namaszczenia Chorych (po Mszy św. spotkanie przy kawie)
18.00- Za † męża Bogumiła w r. śm., mamę Marię, ojca Kazimierza, bratanicę Elwirę, †† z rodzin
Wojs, Białkowskich i Wnękowicz
- Za † Marię Goś w r. śm.
WTOREK – 08.10.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Hildegardy z ok. kol. r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
18.00- Za † Gizelę Świętek w 2 r. śm., Huberta Świętek, dziadków Christ i Żądło i d. w c.
- Za † teścia Jana Nawrot w kol. r. śm., †† z rodziny Nawrot, Madej i d. w c .
ŚRODA – 09.10.2019
7.00 - Za † Dorotę Noparlik, jej męża Stefana, rodzic., rodzeostwo i d. w c.
18.00- Za † Marka Cybulskiego w kol. r. śm. oraz †† z rodziny
- Za † Henryka Buratowskiego, jego †† rodzic., Elżbietę i Stefana Walczak oraz o bł. B. w rodzinie
CZWARTEK – 10.10.2019
7.00 - Do B. Op. p w. MB Fat. z podz. za otrz. łaski z pr. o dal. bł. B. i zdr. dla dzieci, wnuków i
prawn.
18.00- Za †† rodzic. Helenę i Karola Sierpioskich, męża Zdzisława, zięcia Franciszka, teściów, szwagra,
dziadków z obu str. i †† z rodziny
- Za † EdeltraudęKostoo i d. w c.
PIĄTEK – 11.10.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Sebastiana
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † Edmunda Michalskiego w 12 r. śm. i za †† rodzic. z obu str.
- Za † Józefa Burzan w 16 r. śm., żonę Różę i †† z rodziny Burzan
SOBOTA – 12.10.2019
7.00 - Za † Przemysława Jarmołowicz w 2 r. śm.
15.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Beaty z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
18.00- Za † ojca, męża, dziadka i pradziadka Marka Pabian, siostrę Halinę, rodzic. z obu stron i †† z rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny i Dariusza
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.2019 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Eryki i Henryka z ok. kol. r. śl. oraz o b. B. i zdr. dla dzieci i wnuków
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Kazimiery z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
8.30 - Za † Adama Krakowiak w 9 r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Za † Katarzynę Płoch w 1 r. śm., Karola i Katarzynę Broniewicz, dziadków z obu str. i †† z
rodziny
10.00- ROCZEK: Mateusz Obstoj,
- Za † ojca Augustyna Jureczko, mamę Łucję, teścia Pawła, brata Norberta, sąsiadkę Marię Korchut
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Adama i Anny z ok. 25 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci i całej rodziny
11.15- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Katarzyny i Marcina z ok. kol. r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† rodzic. Gertrudę i RajnholdaOgiewka w kol. r. śm., †† z rodzin Ogiewka, Kamioski i d. c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Karola i Łucji Klampko z ok. 50 rocz. ślubu oraz o bł. B. w rodzinie
15.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Piotra z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za †† Bronisława Kornafel, Brygidę Winiarz, Małgorzatę i Józefa Kołodziej, Franciszkę Śpiewak,
Annę i Wincentego Kosek, Mariannę Stochniałek, †† rodziców i †† z rodziny

- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Andrzeja Fronczek z ok. 40 rocz. ur. oraz o bł. B. dla
synowej Marzeny i wnuka Szymona oraz o bł. B. w rodz.
18.00-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Grzegorza i Agnieszki z ok. 1 r. śl. i o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i Adama z ok. 40 rocz. śl. oraz o bł. B. dla dzieci i
wnuków
- Za †† Barbarę, Bogusława, Łukasza i †† z rodziny
- Za †† Wiktorię, Pawła, Walentego, Floriana, Elżbietę, Henryka Niepala, Martę i Józefa Kurpiela
oraz o bł. B. w rodzinie

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE _________
1. NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA. Dzisiaj obchodzimy rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego.
Składamy dziękczynienie Panu Bogu za dar świątyni, która jest znakiem naszej wiary. W modlitwie
zawierzamy Bożej Opatrzności całą parafię i jej dobroczyoców.
O godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe.
2. Rozpoczął się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różaocowej. Zapraszamy do codziennej
modlitwy różaocowej o którą prosiła Matka Boża objawiając się w Fatimie
Nabożeostwa różaocowe w tygodniu o godz. 17.15, w niedzielę o godz. 16.00.
3. W Tygodniu Miłosierdzia, który dziś rozpoczynamy Kościół zachęca nas abyśmy dobrocią serca dzielili się
z biednymi i potrzebującymi. Darem serca pragniemy także wspomóc wspólnotę Wyższego Seminarium
Duchownego w Opolu. Ofiary na ten cel składamy do skarbony z napisem „Dzielmy się Miłością”.
4.W poniedziałek 7 października obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różaocowej.
O godz. 9.00 będzie Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różaoca oraz za chorych i osoby starsze
z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. zapraszamy serdecznie do auli św. Jana
Pawła II na wspólne spotkanie przy kawie.
5. W czwartek o godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i okazja do spowiedzi dla dzieci.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna dla dzieci z klasy: I, II, III, IV, V.
Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
6. W piątek wspomnienie św. Jana XXIII, Papieża
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego – zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa
na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe
O godz. 19.00 spotkanie modlitewno-formacyjne dla młodzieży.
7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.15 Nabożeostwo różaocowe i okazja do spowiedzi św.
8. W niedzielę 13 października obchodzony będzie w całej Polsce Dzieo Papieski z okazji zbliżającej się
rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz zbliżającej się 100 rocznicy urodzin Jana Pawła
II. Dziękujemy Panu Bogu za wielki pontyfikat Papieża Polaka. Atrakcją Dnia Papieskiego będą
tradycyjne „papieskie kremówki”, które będzie można nabyd po każdej Mszy św.
9. W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
10. W niedzielę 13 października obchodzimy w naszej parafii Dzieo Fatimski. Wypełniając orędzie
Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się o pokój dla świata i o nawrócenie grzeszników. Różaniec
fatimski będzie o godz. 6.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00 uroczysta procesja różaocowa ze
świecami. Z okazji przypadającego w niedzielę Dnia Fatimskiego będzie dodatkowa Msza św. o godz.
18.00, serdecznie zapraszamy do udziału.
Zapraszamy także poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów o podjęcie
feretronu maryjnego.
11. Składamy serdeczne Bóg zapład naszym dobroczyocom i ofiarodawcom za wszelkie przejawy
dobroci i życzliwości, a także za życzliwą troskę o naszą świątynię. Wdzięczną i serdeczną modlitwą
ogarniamy wszystkich, którzy byli zaangażowani w wielkie dzieło budowy naszego kościoła, którego

uroczysta konsekracja odbyła się 7 października 2001 roku. W przyszłą niedzielę przed kościołem
zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Życzymy drogim Parafianom i Gościom błogosławionej
niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

Historia powstania różaoca
Zdrowaś Maryjo, najważniejsza modlitwa w
różaocu, wyrosła z Ewangelii. Złożyły się na nią słowa
anioła Gabriela: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z
Tobą (Łk 1,28) i słowa św. Elżbiety: Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona
(Łk 1,42). We wczesnym chrześcijaostwie często ją
powtarzano.
W XIII w. dodano imię Jezus, z którym Maryja związana
była ściśle jako Matka. Na przełomie XV/XVI w. dołączono prośbę: Święta Maryjo, Matko
Boża… Do wielokrotnego powtarzania Ojcze nasz i Zdrowaś, w ciągu średniowiecza
dołączano rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W XIV w. synody dodały Wierzę w
Boga.
Te trzy modlitwy traktowano jako formułę wiary, podstawowy katechizm. Długi
i złożony proces kształtowania się modlitwy różaocowej, otrzymał swój dzisiejszy kształt na
początku XV w. w klasztorze kartuzów w Trewirze. Tam w każdym Zdrowaś po słowie Jezus
dołączano zdanie zawierające tajemnicę z życia Jezusa i Maryi. Podzielono też różaniec na
dziesiątki, złożone z Ojcze nasz i 10 Zdrowaś z tajemnicami. Liczba tajemnic, opartych na
Piśmie św. doszła do 150.Pod koniec XIV w. dominikanie zredukowali ilośd rozważanych
tajemnic do 15, dzieląc je na 3 części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI w. różaniec
poprzedzono wyznaniem wiary i po każdej dziesiątce dodano Chwała Ojcu. Po wyznaniu
wiary dodano Ojcze nasz oraz 3 Zdrowaś na uproszenie cnót Boskich: wiary, nadziei
i miłości. W tej formie różaniec zatwierdził papież św. Pius V. Stowarzyszenie Żywego
Różaoca założyła Paulina M. Jaricot w 1826 r. w Lyonie. Żywy Różaniec zatwierdził
Grzegorz XVI w 1832 r. Opiekę nad nim Pius IX w 1877 r. powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów. Celem Żywego Różaoca jest propagowanie kultu Jezusa i Maryi,
umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijaoskich.

Nabożeostwa różaocowe w tygodniu o godz. 17.15 w niedzielę o 16.00
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA
PONIEDZIAŁEK – WTOREK – CZWARTEK – PIĄTEK
W GODZ. 8.00 – 8.30 i 16.00 – 17.00

