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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg. Świętego Łukasza (Łk 17, 11 – 19)

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do
Jeruzalem, przechodził przez pogranicze
Samarii i Galilei.Gdy wchodzili do pewnej
wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka
i głośno zawołali:
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!»
Na ten widok rzekł do nich:
«Idźcie, pokażcie się kapłanom!»
A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden
z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił,
chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował
Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?»Do niego zaś
rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Dziewięciu oczyszczonych, jeden zbawiony. Straszliwa statystyka, która
odzwierciedla także stan naszej relacji do Jezusa. Geniusz wiary Samarytanina nie
polega na wdzięczności i głośnym uwielbianiu Boga. Spotkanie z Jezusem jest nie
tylko odzyskaniem zdrowia, które przecież można kolejny raz stracid. Samarytanin,
świadom braku zasług, odnalazł Boga bliskiego i miłosiernego, znalazł Boga,
którego można spotkad na ulicy, Boga, który pochyla się nad ludzką nędzą i
wysłuchuje próśb. On w Niego teraz wierzy. A jaka jest twoja wiara?

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 14.10.2019
7.00 - Za † Michała Jankowskiego (int. od brata Darka z rodz.)
18.00 - Za † tatę Romana w k. r. ś., siostrzeoca Ernesta w 1 r. ś.
- Za † Józefa Nowak, Jana, Janinę, Czesława Wojtanowskich oraz d. w c.
WTOREK – 15.10.2019 – św. Teresy od Jezusa
7.00 - Za † Michała Jankowskiego (int. od brata Zbyszka z rodz.)
18.00 - Za † mamę Bronisławę w 1 r. ś., brata Krzysztofa w 27 r. ś., ciocię Celinę, †† z pok. i d. w c.
- Za †† rodzic. Jadwigę i Józefa, teściów Gintera i Hildegardę
ŚRODA – 16.10.2019 – UROCZYSTOŚD ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Mateusza o szybki powrót do zdr.
11.30- ŚLUB: Marek Kaczmarczyk – Martina Kampa
18.00- Za † mamę Józefę Kornet w 9 r. ś., jej †† rodzic. i rodzeo.
- Za † Michała Jankowskiego w 30 dn. po śm.
CZWARTEK – 17.10.2019 – św. Ignacego Antiocheoskiego
7.00 - Za †† Gertrudę i Agnieszkę, Mariana, †† z rodziny i pokrew. i d. w c.
18.00- Za † Marię Pawliczek, †† rodzic., rodzeo. i d. w c.
- Do Mił. Boż. za †† Marię i Michała Bombelka, ich dzieci Wandę, Huberta, Józefa, bratową
Marię, męża Jana Muc, jego rodzeo. Józefa, Karola, Waltra, Elżbietę oraz o bł. B. w rodz.
PIĄTEK – 18.10.2019 – św. Łukasza, Ewangelisty
7.00 -Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Walentego w int. Marii i Pawła z ok. 40 r. śl. i o bł. B. w rodz.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† rodzic. Stanisławę i Zdzisława, braci Mariana, Jana, Eugeniusza, męża Mieczysława,
syna Zbigniewa i Janusza
- Za † Huberta Kroner, † brata i †† z rodz.
SOBOTA – 19.10.2019
7.00 - Za † Annę Czwodzioską w 1 r. ś.
- Za † syna Rafała w 30 r. ś., †† z rodziny Mojsa, Dobrowolski i d. w c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat i św. o. Pio w int. Józefa i Wiktorii w k. r. śl.
- Za † Danielę Lesiewicz w 8 r. ś.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ingi z ok. 60 r. ur. i o bł. B. w rodz.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.2019
7.00 - Za †† rodzic. Bronisławę i Wojciecha oraz za †† z rodz.
- Za †† Wandę, Tadeusza, Mirosława i †† z rodz.
8.30 - Za †† rodzic. Stanisławę i Józefa Popiela, Mariannę i Józefa Głodowicz, synową Beatę,
dziadków z o. str. i †† z rodz.
- Za † syna Adama Biedrzyckiego w 1 r. ś.
10.00 - Za † syna Wiesława, córkę Jadwigę, męża Mieczysława, †† rodzic. z o. str. i o bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Marię i Alojzego Zdobylak, Jadwigę i Rocha Wilczek, †† Adama, Damiana,
siostrę Marię, szwagrów i †† z rodz.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy i Lesława z ok. 40 r. śl. oraz w int. Agnieszki
i Romana z ok. 15 r. śl. oraz o bł. B. w rodz. i o bł. dla dzieci i wnuków
- Za † syna, brata, wujka Ireneusza Sobko w dniu ur., †† z rodziny i d. w c.
15.00 - Za †† rodz. i teściów Helenę i Władysława Hajda, †† z rodzin Lochyoski i Hajda
- Za † mamę Czesławę w 100 r. ur., ojca Piotra, bratowe Małgorzatę i Lidię, Anetę
i Zygmunta Bordun, †† z rodzin Ropelewskich i Ułanowicz oraz d. w c.
- Za † Andrzeja Strzelczyk w 30 dniu po śm.

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE _________
1. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - Dzisiaj Niedziela Papieska. Z tej okazjiKościół przypomina nieustanną
troskę i wielkie zaangażowanie Św. Jana Pawła II w obronie świętości życia, małżeostwa i rodziny.
Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy kolejny Dzieo Fatimski. O godz. 18.00 dodatkowa Msza św. w int.
czcicieli Matki Bożej Fatimskiej oraz w intencjach poleconych. O godz. 19.00 uroczysta procesja
różaocowa. Ze względu na Dzieo Fatimski nie będzie dzisiaj nabożeostwa o godz. 16.00.
2. W poniedziałek 14 października przypada Dzieo Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom,
wychowawcom i katechetom życzymy dobrego zdrowia i błogosławieostwa Bożego w życiu osobistym
i zawodowym. O godz. 17.15 różaniec ofiarowany będzie w intencji wszystkich nauczycieli.
W październiku, modlitwy do św. Ojca Pio będą włączone do nabożeostwa różaocowego.
3. We wtorek wspomnienie św. Teresy od Jezusa.
4. W środę 16 października uroczystośd św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska.
W tym dniu przypada 41 rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę św. Piotra w Rzymie.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i modlitwy do św. Jana Pawła II.
5. W czwartek wspomnienie św. Ignacego Antiocheoskiego, Biskupa i Męczennika.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
Po Mszy św. spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
6. W piątek (18 października) wspomnienie św. Łukasza, Ewangelisty.
W tym dniu swoje święto obchodzą Pracownicy Służby Zdrowia,którym patronuje św. Łukasz.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.15 różaniec za lekarzy, pielęgniarki i personel pomocniczy Służby Zdrowia.
7.W piątek w Sanktuarium Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej w Opolu-Winowie odbędzie się
Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Rozpoczęcie modlitwą różaocową
o godz. 18.00 oraz Mszą św. o godz. 18.30, której przewodniczyd będzie Biskup Andrzej Czaja.
8. W piątek o godz. 19.00 w parafii Piotrówka spotkanie modlitewne dla młodzieży ze wszystkich parafii
dekanatu Strzelce Opolskie. Wyjazd młodzieży autokarem z parkingu przy parafii o godz. 18.30.
9. W sobotę przypada rocznica męczeoskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, duszpasterzaludzi pracy i
kapelana „Solidarności”. Zamordowany został przez pracowników SłużbyBezpieczeostwa
(19 X 1984r.), beatyfikowany w Warszawie 6 czerwca 2010 roku.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
10. W niedzielę 20 października Niedziela Misyjna - rozpoczyna się Tydzieo Misyjny w Kościele.
11. Zbliża się uroczystośd Wszystkich Świętych i Dzieo Zaduszny. To szczególny czas modlitwy
i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba i z tymi, którzy naszej modlitewnej
pomocy wciąż potrzebują aby zostali uwolnieni z kar czyśdcowych i dostąpili pełnego zjednoczenia z
Chrystusem w niebie. Wypominki do różaoca za zmarłych można składad w zakrystii kościoła lub
bezpośrednio w kancelarii.

12. Dzisiaj przed kościołem Zespół CARITAS poleca „papieskie kremówki”. Opakowanie małe
(2 kremówki) po 8 złotych, opakowanie duże (4 kremówki) po 16 złotych.Ofiara za kremówki
przeznaczona jest na cele charytatywne w parafii.Przed kościołem zbiórka do puszek na papieską
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za każdy dar serca wszystkim ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapład. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na Misje Święte. Życzymy
błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych nowym tygodniu.

______ XIX Dzieo Papieski - „Wstaocie, chodźmy!”________
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, to słowa
skierowane przez Chrystusa
w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, którzy pomimo dwukrotnej zachęty Jezusa do
czuwania i modlitwy (por. Mk 14, 34.38) zasnęli, pozostawiając Jezusa samego
w najtrudniejszym momencie życia. Sen apostołów, oprócz wymiaru fizycznego, ma dla nas
także znaczenie duchowe. Jest obrazem zagubienia, ucieczki przed odpowiedzialnością,
poczucia bezsensu życia, a także doświadczenia grzechu. Tym samym Jezusowe „Wstaocie,
chodźmy”
jest
pełnym
nadziei
wezwaniem
do
wyrwania
się
z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu
własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu(…)
Ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego tchnął w Polaków św. Jan Paweł II
podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Modlitwa na ówczesnym Placu
Zwycięstwa o nowe zstąpienie Ducha Świętego, a także „bierzmowanie dziejów”
w czasie Eucharystii na Błoniach w Krakowie, przemieniły serca Polaków. Lęk ustąpił miejsca
ufności i odwadze. Papież Polak wołał: «Weźmijcie Ducha Świętego». Tego Ducha (…)
odziedziczonego jako żywą moc po apostołach. Słowa te zaowocowały przemianami
w świadomości Polaków, których pokłosiem było powstanie społecznego ruchu „Solidarnośd”,
a w konsekwencji upadek komunizmu.
Szczególną rolę w dziejach Kościoła i narodu odegrał w owym czasie Sługa Boży kard.
Stefan Wyszyoski. Niezłomna postawa wiary Prymasa Tysiąclecia, zakorzeniona
w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siłę wierzącym. Dzięki niej trwali przy Bogu
i stawiali opór wrogiej ideologii komunizmu, który prowadził totalną walkę z Kościołem. Dzisiaj
Kościół w Polsce z radością oczekuje na dzieo beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia (…)
Dziś więc na nowo muszą wybrzmied słowa Papieża Polaka: Musicie byd mocni tą mocą,
którą daje wiara! Musicie byd mocni mocą wiary!(…)Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w
jakiejkolwiek epoce dziejów. A zatem tylko wiara, rozumiana jako decyzja ufnego powierzenia
się kochającemu Ojcu, który opiekuje się światem i nami wraz z nim, nadaje sens ludzkiemu
życiu i jest źródłem odwagi. Przeżywana w otwartości na działanie Bożego Ducha wiara
prowadzi do budowania jedności z innymi ludźmi, gdyż do Boga nie idzie się samotnie lecz we
wspólnocie. Jej wyznawanie nie jest tylko sprawą prywatną poszczególnych osób lecz ma jakże
ważny wymiar społeczny(…)
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA
PONIEDZIAŁEK – WTOREK – CZWARTEK – PIĄTEK
W GODZ. 8.00 – 8.30 i 16.00 – 17.00

