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XV Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Marka (6, 7 – 13)
„Następnie przywołał do siebie
Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami
nieczystymi i przykazał im, żeby nic z
sobą nie brali na drogę prócz laski: ani
chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.
«Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!». I mówił do
nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać,
wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla
nich!». Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych
duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”.
Brak chleba to rzeczywistość smutna
i przykra. Dla wielu osób mieszkających
tam, gdzie sklepy są czynne przez całą
dobę, to nie jest problem. Zdarza się
jednak, że ktoś przegapi jakieś święto i
raptem dochodzi do konfrontacji z
rzeczywistością. Okazuje się wtedy, że
nawet w sklepach są puste kosze, bo
inni już chleb wykupili.
Dlaczego Jezus nie pozwolił
uczniom zabrać ze sobą chleba? Jakaś
torba podróżna, jakieś pieniądze to
przecież podstawowe rzeczy wędrowca.

Chrystus wiedział, co uczyni łaska w
życiu apostołów, i uczył ich sztuki
zaufania Bogu. Dlatego mieli wyruszyć,
trzymając w ręku laskę, w sandałach na
nogach i w jednej sukni. To wszystko.
Panie Jezu, spraw, abyśmy nie
wydawali pieniędzy na to, co nie jest
chlebem, nie gromadzili rzeczy i
przedmiotów zbytecznych i nie
niszczyli bezmyślnie tego, co zostało
zdobyte ciężką pracą i wysiłkiem
innych. Broń nas przed
marnotrawstwem i próżnością.
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PONIEDZIAŁEK – 16.07.2012 – Wsp. Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za Arnolda Kwiotek w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + męża Rajmunda Wybraniec w 2 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + Edwarda Ogórek w 30 dzień po śmierci.
WTOREK – 17.07.2012
7.00 - Za + siostrę Annę w rocz. śm., + jej męża Jana i ++ z rodziny.
18.00 - Za + mamę Klarę w 4 rocz. śm., jej ++ mężów Józefa i Franciszka, ++ rodziców i
rodzeństwo.
- Za + Józefa Basta w 1 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
ŚRODA – 18.07.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. córki Doroty i wnuka Aleksandra z ok.. ur.
18.00 - Za ++ Janinę i Antoniego Stec, ++ z rodziny Rzeszutko i Sikba i d. w c.
- Za + Krystynę Dankowską w 11 rocz. śm.
CZWARTEK – 19.07.2012
7.00 - Za ++ rodziców z obu stron, dziadków, pokrew. i d. w c.
18.00 - Za Adriana Wacholz oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 60 rocz. ur. Haliny oraz o błog. Boże dla rodziny.
PIĄTEK – 20.07.2012 – wsp. bł. Czesława
7.00 - Za + + mamę Klarę Waloszek, ojca Alfreda, siostrę, brata, ++ teściów i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Jana i Ritę Bem, ++ z rodziny i pokrew.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – 21.07.2012
7.00 - Za + wnuka Damiana w 3 rocz. śm., + męża Stefana, + syna Rudolfa, ++ rodz. z obu stron
i ++ kapłanów.
11.00 - Msza ślubna: Zych Janusz i Wojdyła Justyna
13.00 - Msza ślubna: Murek Paweł i Dlugosz Martyna
18.00 - Za ++ Sylwię i Bronisława Krupickich i ++ z pokrew. Krupicki – Sobania.
- Za + Jana Ruta w rocz. śm. oraz za + ojca, teścia, siostrę Małgorzatę i szwagierkę
Jadwigę.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07.2012
7.00 - Za ++ rodziców Jakuba i Paulinę, + męża Alojzego, syna Joachima, rodzeństwo i ++ z
pokrew.
8.30 - Za + męża Romana w rocz. śm. , syna Waltra, za ++ rodziców z obu stron, brata Pawła i
bratową Annę oraz ++ z pokrew.
- Za + brata Grzegorza w 30 rocz. śm.
10.00 - Za + Marię w rocz. śm. i ++ z rodziny Gilów, Winiarskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 30 rocz. ur. wnuka Piotra i 9 rocz. ur. prawnuka Bartłomieja.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 60 rocz. ur. Stanisława oraz o błog. Boże dla dzieci z
rodzinami.
12.15 - Chrzest: Jakub Majchrowicz
15.00 - Za + ojca Jana w 3 rocz. śm., mamę Walerię, + brata Bogumiła i ++ z rodziny.
- Za + Pawła Richter, ++ rodziców Stefana i Marię Augustin, + ks. Pawła Skóra., ++
dziadków
z obu stron oraz o błog. Boże i zdrowie dla Adeli.
16.00 - Nabożeństwo.
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół przypomina nam, że życie człowieka jest
wędrówką do domu Ojca i w tej wędrówce obowiązuje wszystkich jedyne prawo
– prawo miłości. To miłość jest sprawdzianem naszej wiary.
O 16.00 zapraszamy na nieszpory.
W poniedziałek przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel
była pierwszym miejscem poświęconym Najświętszej Maryi Panny
w Palestynie, w ojczyźnie Pana Jezusa. Tam wzniesiono pierwszą kaplicę ku czci
Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Od Góry Karmel bierz nazwę zakon
karmelitów.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
Od poniedziałku do soboty na Górze św. Anny doroczne Święto Młodzieży. W
programie codzienna Eucharystia, konferencje, spotkania modlitewne w grupach,
spotkania formacyjne i występy zespołów młodzieżowych. Będą to dni braterstwa,
modlitwy i wspólnego przeżywania chrześcijańskiej radości.
W piątek wspomnienie błog. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się XIII Ogólnopolski Tydzień św.
Krzysztofa, patrona kierowców, podróżujących i pielgrzymów.
O godz. 16.00 nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa. Po nabożeństwie
błogosławieństwo kierowców oraz samochodów, motocykli i rowerów. Z tej okazji
przed kościołem po każdej Mszy św. będzie zbiórka pieniędzy na zakup środków
transportu dla polskich misjonarzy w ramach akcji – „Podaruj jeden grosz za jeden
kilometr jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu”.
W niedzielę 29 lipca rozpoczyna się Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.
Strumień opolski wyrusza w poniedziałek, 30 lipca. Zbiórka uczestników
pielgrzymki przed kościołem św. Jacka w Opolu o godz. 8.30. Pielgrzymi przejdą
przez nasze miasto w środę 1 sierpnia. Wszystkich, którzy mogą i chcą wybrać się
na pielgrzymi szlak zapraszamy do udziału.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie. W programie także Centrum Jana Pawła II w Krakowie,
Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Bazylika
Ofiarowania NMP w Wadowicach. Pielgrzymka odbędzie się w środę 25 lipca .
Koszt pielgrzymki z ubezpieczeniem 60 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne na
potrzeby naszej parafii i kościoła oraz za życzliwą pomoc i troskę o naszą
wspólnotę parafialną.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu, a wszystkim udającym się na wakacje i urlopy dobrego
wypoczynku.
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NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z GÓRY KARMEL
SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI
– 16 LIPCA
W XII w. do Europy przybyli, prześladowani przez
Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie
kontemplacyjne na Karmelu. Szczególnie szybko zakon
rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki
czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony
generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on
Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w
Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą
Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową
szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: Przyjmij, synu,
szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa,
przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim
umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia,
ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Szymon Stock
z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem
również w świecie.
W XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę „Jej
zakon” karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do
zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić
szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci.
Cały szereg papieży wypowiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i
uposażyło to nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism
urzędowych w tej sprawie. Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego przyczyniło się
przekonanie, że należących do bractwa szkaplerza Maryja wybawi z czyśćca. Tę wiarę po
części potwierdzili papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa. Takie
orzeczenie wydał jako pierwszy Paweł V 29 czerwca 1609 r., Benedykt XIV je powtórzył.
Podobnie wypowiedział się papież Pius XII.
We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce blisko setka.
Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem zasłynęło cudami, tak iż są miejscami pątniczymi.
Niektóre z nich zostały koronowane koronami papieskimi. Szkaplerz w obecnej formie jest
bardzo wygodny do noszenia. Można nawet zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z całą
pewnością noszenie szkaplerza mobilizuje i przyczynia się do powiększenia nabożeństwa ku
Najświętszej Maryi Pannie.
Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi
i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan
Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Wincenty a Paulo. W wieku 10 lat przyjął
szkaplerz karmelitański także Jan Paweł II i nosił go do śmierci. Sama Matka Boża, kończąc
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swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by
wszyscy go nosili.

