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X NI ED ZI ELA ZWY KŁA
Ewangelia według św. Marka (Mk 3,20-35)
„Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a
tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go
powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma
Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy
przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan
wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest sk łócone,
takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony,
to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z
nim. Nie, nikt nie może wejś ć do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić,
jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę
powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu
wiecznego»”.
Często
słyszymy
krytyczne
wypowiedzi. Zwłaszcza ludzie młodzi
pełni są ideałów i mają wiele uwag.
Owocem pewnych ocen są stwierdzenia
typu: „To jest absurd!”; „To nie ma
sensu!”; „Ale ściema” itp. Takie
orzeczenie mówi o pewnej niejasności,
zawiłości albo złożoności spraw.
Zarzut uczonych w Piśmie postawiony
Jezusowi też miał w sobie znamiona
bezsensu. Oni, którzy twierdzili, że
„opętał Go Belzebub i że wyrzuca
demony mocą ich przywódcy”, byli

twórcami oskarżenia. Gdy Chrystus
odparł ten zarzut, znaleźli kolejne
podejrzenie: „Opętał Go duch nieczysty”.
I
tak
trwali
uparcie
swoich
przekonaniach, nie wierząc Jezusowi, że
jest Synem Boga.
Panie Jezu Chryste, spraw, aby
ludzie nie oskarżali swoich bliźnich bez
powodu i nie rozsiewali złośliwych
opinii pełnych gniewu i podejrzeń.
Błogosław, Ojcze, wszystkim, którzy
żyją duchem miłości. Duchu Święty,
pocieszaj wątpiących i zagubionych.
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PONIEDZIAŁEK – 11.06.2012 – wsp. św. Barnaby, apostoła
7.00 - Za + mamę Bronisławę w 50 r. śm., ojca Franciszka, teściów, brata, bratową, 2 szwagrów oraz
dziadków z obu stron.
18.00 - Za + mamę Marię Kraik z ok. ur., ojca Henryka, + ks. Helmuta Kraik.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Adeli i Zdzisława z ok. rocz. ślubu oraz o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK – 12.06.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę, teściową i babcię Annę Smarzoch w 20 rocz. śm. i w 80 rocz. ur., za + jej męża Jerzego
oraz za ++ z pokrew. z obu stron.
- Za + mamę Krystynę w 1 rocz. śm. oraz ++ z rodziny Sawicki i Zacharewicz.
ŚRODA – 13.06.2012- Dzień Fatimski – wsp. św. Antoniego z Padwy, prezbitera
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o dalsze zdrowie w rodzinie.
9.00 - Msza św. za chorych i starszych.
19.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Krystyny i synów z rodzinami.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Renaty Fajer z ok. 50 rocz. ur.
- Za + matkę chrzestną Marię w 3 rocz. oraz za + przyjaciółkę Barbarę.
- Za ++ rodz. Stefanię i Adama Reisner, Janinę i Władysława Rudyk oraz ++ z pokrew. z obu stron.
- Za + męża Antoniego Smoszna z ok. imienin
- Za + męża Antoniego w dniu im., ++ rodz. z obu stron, rodzeństwo, ++ z rodzin Klama i Tomala.
- Za + córkę Brygidę, + męża Herberta, braci Helmuta i Henryka, szwagra, teściów, rodziców i ++ z
rodziny.
- Za + Antoniego Gugała, i Antoniego Szczecińskiego w dniu im. i ++ z rodziny Szczeciński i Gugała.
CZWARTEK – 14.06.2012 - wsp. błog. Michała Kozala, bpa i męcz.
7.00 - Za + Adama Walczaka (od sióstr Zofii i Wandy).
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Jolanty.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. syna Damiana i męża Józefa.
PIĄTEK –15.06. 2012 - Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
7.00 - Za + Weronikę Linek z ok. ur. i dusze w cz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Jolanty z ok. im oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Za + Jerzego Angielskiego w 8 rocz. śm. oraz za dusze w cz.
SOBOTA – 16.06.2012 - wsp. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 - Msza św. ślubna: Adrian Garbas – Sandra Garbas.
18.00 - Za ++ Różę i Pawła Lokocz, syna Jerzego i ++ rodziców.
- Za + Stanisława Kucio i ++ z rodziny Kucio.
NIEDZIELA XI ZWYKŁA – 17.06. 2012
7.00 - Za ++ rodz. Józefa i Brygidę Wiora, Piotra i Martę Pyka, brata Jerzego, ciocię Jadwigę i Jerzego Kraik
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Ewy z ok. 50 rocz. ur.
8.30 - Za + Bonifacego Pietrzyk w 1 rocz. śm., ++ z pokrew. Pietrzyk, Najman i Noga.
10.00 - Za + ojca Piotra, bratowe Małgorzatę i Lidię ,+ Anetę, Zygmunta, Adama, Bartka, ++ dziadków i ++ z
rodziny Ropelewski, Ułanowicz, Jeleń i dusze w czyśćcu.
11.15 - Za + matkę Teresę Wieczorek w 11 rocz. śm., + ojca Zygfryda i ++ z rodziny i dusze w cz.
- Za + Damiana Dansczyk w 1 rocznicę i ++ z rodziny.
15.00 - Za + Mariana Bosakowskiego w 1 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny z obu stron.
- Za + Halinę Duniewską (od mieszkańców z ul. Nefrytowej i Topazowej).
16.00 - Nabożeństwo.
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NIEDZIELA X ZWYKŁA. Przeżywamy miesiąc czerwiec poświęcony Najśw. Sercu Pana
Jezusa. Trwa jednocześnie oktawa Bożego Ciała, codziennie po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo eucharystyczne z procesją – serdecznie zapraszamy.
Dzisiaj nabożeństwo eucharystyczne będzie o godz. 16.00.
W poniedziałek po Mszy św. i procesji eucharystycznej będzie spotkanie Grupy
modlitewnej Ojca Pio i Jego czcicieli.
W środę (13 czerwca) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski.
Zachęcamy do przeżycia Dnia Fatimskiego w duchu pokuty i wynagrodzenia.
Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00 i o godz. 19.00.
W środę obchodzimy wspomnienie św. Antoniego z Padwy.
Święty Antoni patronuje nam w poszukiwaniu rzeczy zagubionych.
W środę, ze względu Dzień Fatimski, nie będzie Mszy św. szkolnej.
Dnia 13 czerwca br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się
konferencja teologiczna – pastoralna: Orędzie fatimskie w nauczaniu i pobożności
Kościoła.
W czwartek uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała. Na zakończenie oktawy będzie
poświęcenie wianków i wiązanek z tegorocznych kwiatów ziół.
W czwartek na Górze św. Anny dzień modlitw chorych i dzieci specjalnej troski.
Rozpoczęcie modlitwą różańcową o godz. 9.30.
W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Światowy Dzień
Modlitw o uświęcenie kapłanów.
W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny.
W sobotę, 16 czerwca w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach
odbędzie się X Ogólnopolskie Nocne Czuwanie z Ojcem Pio pod hasłem „Świętymi
bądźcie”. Wszystkich zainteresowanych modlitewnym czuwaniem zapraszamy do udziału.
Wyjazd autokarem w sobotę o godz. 16.30, koszt 50 złotych.
Zapisy w kancelarii parafialnej do czwartku włącznie.
W dniach 16 – 17 czerwca br. na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka w
intencji trzeźwości rodzin.
Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie
uroczystości Bożego Ciała, a szczególnie za wymowne w swojej treści i piękne ołtarze.
Dziękujemy za podjęty trud i wysiłek, za wszelkie ofiary przeznaczone na kwiaty i dekoracje
oraz za piękną, modlitewną postawę czasie całej procesji. Wszystkim dobroczyńcom i
ofiarodawcom składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać.
8 czerwca (piątek) w Seminarium Duchownym w Opolu odbyły się III Diecezjalne
Mistrzostwa LSO w Piłce Siatkowej w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar
Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. Z wielka radością informujemy, że drużyna
ministrantów z naszej parafii zdobyła I miejsce. Gratulujemy sportowcom i życzymy
błogosławieństwa Bożego i dalszych sukcesów sportowych.
Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSA
Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego
Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan
Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od
średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie
uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna
mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa
uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki
serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej
uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość,
której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa.
Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca
Jezusa narodził się Kościół i sakramenty, zwłaszcza Eucharystia — sakrament
miłości. Zaczątki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wiekach średnich, kiedy
to niezależnie w różnych miejscach pojawia się nabożeństwo do Serca Jezusowego.
Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół.
Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje świętych: Małgorzata Maria Alacoque oraz
jej spowiednik Jan Eudes. Główna zasługa w rozpowszechnianiu się kultu
Najświętszego Serca przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) z
klasztoru wizytek w Paray-le-Monial.
Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznaje wiarygodność objawień św.
Małgorzaty Marii i zezwala na obchodzenie tego święta. Pierwszy zatwierdził je
papież Klemens XIII w 1765 roku. Na dzień uroczystości wyznaczono - zgodnie z
żądaniem, które Jezus przedstawił św. Małgorzacie Marii - piątek po oktawie
Bożego Ciała. Pius IX w 1856 r. rozszerzył to święto na cały Kościół. On również
31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.
Pius XII opublikował w 1956 r. specjalną encyklikę „Haurietis aquas”,
poświęconą czci Jezusowego Serca.
Najpopularniejsze formy kultu Serca Jezusa, oprócz samej uroczystości, to:
odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do Serca
Jezusowego, a także akt zawierzenia Sercu Jezusa.
Również liczne zakony i bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. Najbardziej
znane zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sacré
Coeur oraz Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw najliczniejsze jest
Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe dzięki
inicjatywie zgromadzenia sióstr wizytek, do którego należała św. Małgorzata Maria
Alacoque.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
- zmiłuj się nad nami.

