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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg. Świętego Łukasza (Łk 18, 1 - 8)
Wytrwałość w modlitwie

Jezus

opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze

powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła
wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim
przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie:
„Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie
bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg,
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają
do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam,że prędko
weźmieich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?»
_________________________

Wdowa wierzyła w możliwośd znalezienia sprawiedliwości u człowieka, który za
sprawiedliwego nie uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale zwracad się wciąż z tą samą
prośbą. Jezus przez tę przypowieśd zapewnia, że Bóg - Ojciec Sprawiedliwy - odpowie
na prośby swoich wiernych. Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg według
naszego mniemania nie rozwiązuje przedstawianych spraw i żądao od ręki.
Czy umiemy wówczas z wiarą oczekiwad na dobro, którego się spodziewamy?
A może już dawno pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie tylko w wysłuchanie
naszych próśb, ale także w sprawiedliwośd Boga? Jeżeli tak jest, to już zapewne nie
tylko odrętwiały nasze ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc i nasza miłośd.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 21.10.2019 – bł. Jakuba Strzemię
7.00 - Za † męża Zbigniewa Jankowskiego w 1 r. śm.
18.00 - Za † mamę Adelajdę Pawlitzki, ojca Stefana, brata Joachima i d. w c.
- Za † brata Joachima Wacholz w k. r. ś. i †† z pokr.
WTOREK – 22.10.2019 – św. Jana Pawła II
7.00 - Za †† rodziców i teściów
18.00 - Za † męża Sławomira Nawrot w k. r. ś.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Huberta i Elżbiety z ok. k. r. śl.
ŚRODA – 23.10.2019
7.00 - Za † brata Zbigniewa w 5 r. ś., rodzic. Anielę i Jana i d. w c.
18.00- Za †† Jerzego i Damiana Duda, rodz. Marię i Alojzego Zdobylak, Hildegardę Duda,
siostrę Marię, Adama i †† z rodziny
- Za †† Gerharda i Hildegardę Sobania, †† z pokr. Sobania i Kansy
CZWARTEK – 24.10.2019
7.00 - Za † męża Zbigniewa, mamę Gertrudę w dniu ur., ojca Ignacego w 6 r. ś. i †† z rodz.
18.00- Za †† rodz. Marię i Stanisława Ważnych, Antoninę i Józefa Grudzioskich, siostry, braci
i †† z rodz. Mulak
- Za †† Marię i Andrzeja Ślazyk i †† z rodziny
PIĄTEK – 25.10.2019
7.00 - Za † mamę Zofię w 16 r. ś. †† z rodz. Świackiewicz, Ataryk, Bożyczków, Janików, d. w c.
i o bł. B. w rodz.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† rodz. Hildegardę i Pawła Giemza, teścia Mieczysława Rzeźnik w k. r. ś., †† z rodziny
z o. s. i d. w c.
- Za † mamę, teściową i babcię Klarę oraz ojca Franciszka
SOBOTA – 26.10.2019
7.00 - Za † Mariana Pastuszak, mamę Czesławę, †† z rodz.Misik, Czajka
18.00 - Za † Zbigniewa Kosik w 2 r. ś. i †† z rodziny
- Za † męża Pawła Matera w 34 r. ś., rodz. Jooca, Matera, Kroner i †† z pokr., d. w c. i o bł.
B. w rodz.
-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ireny i Władysława Kucharskich z ok. 60 r. śl.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.2019
7.00 - Za † matkę Hildegardę w k. r. ś., †† z rodz. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisława z ok. 70 rocz. ur.
8.30 - Za †† rodzic. z rodziny Wiak i Skoniecznych
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy i syna Marcina z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
10.00 - Za †† rodz. Tadeusza i Marię Korchut i †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agaty i Jana Pilarskich z ok. 25 r. śl. oraz o bł. B w rodz.
11.15 - Za † Krystynę Korchut w 1 r. ś. i †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Rafała z ok. 45 rocz. ur., Filipa z ok. 10 rocz. ur. oraz z ok.
18 r. śl. Rafała i Małgorzaty
15.00 - Za † syna Patryka Paździor w 4 r. ś., rodz. Joannę i Pawła Wałecki, Adelajdę i Antoniego
Paździor, siostrę Gabrielę Rzeźnik
- Za † Bożenę Woźniak w k. r. ś.
- Za † Karola Krawczyk w 30 dn. po śm.

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE _________
1.NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA.
Dzisiaj przypada Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzieo Misyjny w Kościele. Każdy
chrześcijanin jest zaproszony do włączenia się w dzieło misyjne Kościoła przez posługę miłości
pośród tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają oraz do modlitwy w intencji misji i misjonarzy.
O godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe i modlitwy za Misje i misjonarzy.
2. We wtorek 22 października obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża.
Wspomnienie to związane jest także z inauguracją pontyfikatu Papieża Polaka, która miała
miejsce w Rzymie 22 października 1978 r.
O 17.15 różaniec i modlitwy przez wstaw. św. Jana Pawła II
3. W tym tygodniu spotkania dlakandydatów do bierzmowania odbędą się: we wtorek o 19.00
klasy VII, w środę o godz. 19.00 klasy VI, w piątek o godz. 19.00 klasy VIII i I
ponadpodstawowe.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
Po Mszy św. spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
5.W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki.
O godz. 17.15 różaniec w intencji nawrócenia grzeszników
6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe i okazja do spowiedzi.
7. 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.
8. Ośrodek Opieki Społecznej w Strzelcach Opolskich informuje, że w czwartek 24 października
na Osiedlu Piastów Śląskich, w auli przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się
zbiórka odzieży zimowej dla potrzebujących pomocy. Pracownicy ośrodka oczekiwad będą
w godzinach od 10.00 do 14.00. Prosimy o odzież czystą i nadającą się do użytku.
9. W kancelarii parafialnej można zamawiad Msze święte na rok 2020. Pamiętajmy o swoich
rocznicach i jubileuszach oraz o rocznicach swoich bliskich żyjących i zmarłych.
10. Przypominamy wiernym, że za tydzieo, w nocy z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu,
przechodzimy na tzw. czas zimowy, wskazówki zegara cofamy o jedną godzinę do tyłu.
11. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła i na fundusz Papieskiego Dzieła
Rozkrzewienia Wiary. W przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii i kościoła. Wszystkim
dobroczyocom składamy serdeczne „Bóg zapład” za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę przed
kościołem do puszek na papieską Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrano łącznie 2.349 zł.,
powyższa kwota została już wpłacona na konto fundacji. Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask
Bożych nowym tygodniu.

______Modlitwy za zmarłych________
Kościół daje nam bardzo wiele możliwości wyrażenia naszej miłości
do zmarłych i niesienia im pomocy w cierpieniach czyśdcowych
wynikających z tęsknoty za Bogiem – przede wszystkim Msze św.
odprawiane w intencji zmarłych, ale również modlitwę
różaocową, a także możliwośd uzyskania odpustów.
„Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu
1 lub 2 listopada, mogą dostąpid pod zwykłymi warunkami
odpustu zupełnego, który może byd ofiarowany tylko za zmarłych.
Mogą uzyskadten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie
nawiedzenia świątyni należy odmówid Ojcze nasz... i Wierzę… Wierni,
którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują
odpust, który może byd ofiarowany za dusze w czyśdcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1
do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy”.
Może uzyskad go każdy, kto jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
nawet lekkiego („trzeba wykluczyd na przyszłośd dobrowolne i świadome powtarzanie
grzechów ciężkich i lekkich, tzn. nie wolno u siebie tolerowad złych przyzwyczajeo lub
dobrowolnie trwad w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności wyklucza możliwośd
uzyskania odpustu zupełnego” – „odpustów nie można uzyskad bez szczerej wewnętrznej
przemiany”), kto w stanie łaski uświęcającej przyjmie godnie Ciało Paoskie, wypełni określoną
czynnośd, której Kościół przypisuje odpust (np. wyżej podane), a także odmówi jakąkolwiek
modlitwę w intencjach Ojca św. Odpust zupełny można otrzymad tylko jeden raz w ciągu
dnia, a odpustów cząstkowych można uzyskad wiele. „Kto uzyskuje odpust zupełny, jest w
takim stanie, jak zaraz po Chrzcie św. Gdyby umarł, poszedłby wprost do nieba”, a kto
ofiarowuje odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśdca. „Zyskiwanie więc odpustów
zupełnych jest wyjątkowo wielce zbawienną praktyką, ale zawsze trzeba pamiętad, że
pierwszorzędnymi środkami uświęcenia są sakramenty św. A szczególną skutecznośd w
ratowaniu dusz czyśdcowych widzi Kościół w każdej odprawianej Mszy św. ofiarowanej za
zmarłych.”
Pismo św. mówi, że modlitwa za zmarłych jest modlitwą miłą Panu Bogu:„święta
i zbawienna jest myśl modlid się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 Mch 12,
45). Jest ona aktem miłosierdzia. Miłosierni zaś miłosierdzia dostąpią (por. Mt 5, 7). Czyny
nasze idą za nami. Człowiek będzie sądzony miarą swej miłości – albo jej braku. Kto świadczył
miłośd, wejdziedo życia wiecznego. Kto jej nie okazywał, będzie skazany na wieczne
potępienie.

