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XVIII Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Jana (J 6,24-35)
„Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” Odpowiedział im Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego,
że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości.
Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa
na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić,
abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega
dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do
Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż
zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb
z nieba»”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał
wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem
chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do
Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.
Pan Jezus mówi raz jeszcze! – nie tylko do
katolików, ale do każdego człowieka: „Na tym
polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście
uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Mam
swoje różne plany i zamierzenia, ale jest również
plan Boży. Chodzi o to, abym uwierzył w
Jezusa, Boga-człowieka, który jest najlepszym
specjalistą od mojego życia, nie tylko w jakiejś
określonej dziedzinie, ale w każdej. Czy chcę
zrealizować ten Jego plan? Czy realizując go,
korzystam z niezbędnych i bezcennych
środków, których On mi udziela? Jeśli bowiem
spożywam codziennie chleb, to dlaczego nie
miałbym się w ten sam sposób karmić także
słowem Bożym, skoro „nie samym chlebem
żyje człowiek, ale każdym słowem, które

pochodzi z ust Boga”. I dalej Pan Jezus mówi:
„Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale
dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z
nieba”. Chleb Boży staje przed naszymi oczami
w czasie każdej Mszy św. – czy ten Chleb
przyjmuję i mówię tak, jak ci, którzy słuchali
Chrystusa: „Panie, dawaj nam zawsze tego
chleba!” Jezus zapewnia: „Kto do mnie
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Jakaż to
niesamowita obietnica! Jak zatem wygląda
odpowiedź na to zaproszenie? Czy moje życie
jest właśnie takie? Czy nie bywa czasem
potwornie zawężone, spłycone i zdeformowane,
jak ten obraz płynący do nas ze środków
przekazu?
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PONIEDZIAŁEK –6.08. 012 – Święto Przemienienia Pańskiego
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Jerzego Angielskiego oraz za d. w c.
- Za + zięcia Jana, siostrzeńca Joachima, ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
WTOREK – 7.08.2012
7.00 - Za + Kazimierza Buchtę, + siostrę, braci, rodziców i ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + ojca Alojzego w 10 rocz. śm., + mamę Reginę, siostrę Joannę, jej męża Janusza i ++
z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. ur. Marianny oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
ŚRODA – 8.08.2012 – wsp. św. Dominika
7.00 - Za + syna Mirosława w rocz. śm. i wszystkich ++ z rodziny Potocki, Patajewicz i Gradus.
18.00 - Za + syna Edwarda w 13 rocz. śm., + + męża Piotra, brata Józefa, siostrę Marię,
rodziców, teściów, ++ z rodziny i ++ znajomych oraz dusze w czyśćcu.
- Za + ojca Stanisława Szulc, + matkę Leokadię Jasińską, + męża Jana, syna Stanisława
i Zbigniewa i d. w c.
CZWARTEK – 9.08.2012 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy
7.00 - Za + mamę Helenę Hirsz z domu Ploch oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ dziadków Stanisława i Marię Bocian, Stanisława i Elżbietę Rajski,
+ teścia Jerzego Cholewa i d. w c.
- Za ++ rodziców Adama I Helenę Konieczny oraz za ++ dziadków z obu stron.
PIĄTEK – 10.08.2012 – Święto św. Wawrzyńca
7.00 - Za + córkę Justynę, + męża, ojca, dziadka Augustyna, rodziców, teściów, dziadków
i ++ z pokrew.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 87 rocz. ur. ojca Stefana.
- Za + Ryszarda Szymanis w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA – 11.08.2012 – wsp. św. Klary
7.00 - Za + Stanisława Bocian w 10 rocz. śm., + żonę Marię, + Annę Pirożek oraz za ++ z rodzin
Bocian, Zywina i Pirożek.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 35 rocz. ur. Rafała oraz o błog. Boże, miłość i zgodę
w rodzinie oraz szczęśliwy powrót do domu.
- Za + syna Witolda Lokajewskiego i matkę Józefę Konik w rocz. śm. i d. w c.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2012
7.00 - Za ++ rodziców Piotra i Martę Pyka, Józefa i Brygidę Wiora, brata Jerzego, ciocię
Jadwigę i + Jerzego Kraik
8.30 - Za ++ rodziców Tomasza i Annę Żwir, ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu.
10.00 - Msza św. za roczne dzieci.
11.15 - Za + ojca Jana Łanowy w r. śm., + mamę Janinę, wszystkich ++ z rodz. Łanowy i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 25 rocz. śluby Mariusza i Ireny oraz o błog. Boże dla
rodziny.
15.00 - Za ++ rodziców Otylię i Gerharda, + ojca Władysława, siostrę Zofię, ++ szwagrów, ++ z
pokrewieństwa Iwanecki i Dziedzic oraz d. w c.
- Za + męża Mariana Henzel w 11 rocz. śm., + ojca Mariana Berger z ok. imienin oraz za
++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
16.00 - Nabożeństwo..
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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Rozpoczął się miesiąc sierpień, czas
licznych pielgrzymek na Jasną Górę a także miesiąc modlitwy o trzeźwość
narodu i zachęta do zachowania abstynencji. Błog. Jan Paweł II mówił:
„Zawsze się módlcie, nie ustawajcie w modlitwie… módlcie się i kształtujcie
swoje życie i umacniajcie wasze rodziny.…”. O godz. 16.00 nieszpory.
W poniedziałek obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego.
Na Górze Tabor Pan Jezus pokazał apostołom i nam, że dla człowieka sprawy
tego świata są ważne, ale nie mogą być celem ludzkich dążeń i pragnień.
Celem naszego życia jest niebo, żyjemy po to by je osiągnąć, by je zdobyć.
W czwartek święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, zakonnicy
i męczennicy, patronki Europy.
W piątek święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny Uroczystość Wniebowzięcia NMP
z obchodami kalwaryjskimi.
W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci.
W przyszłą niedzielę odpust w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach
Opolskich. Suma odpustowa o godz. 11.00.
W dniach 17 – 19 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się doroczne
uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka. Suma odpustowa w niedziele
19 sierpnia o godz. 11.00.
W Kamieniu Śląskim, w sobotę 18 sierpnia o godz. 18.00, sprawowana
będzie uroczysta Msza św. dziękczynna za 80 lat życia, 55 lat kapłaństwa
i 25 lat biskupstwa J.E. Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola.
Zapraszamy serdecznie parafian na jednodniową pielgrzymkę do
Lichenia, która odbędzie się w czwartek 16 sierpnia br.
W programie także sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Koszt pielgrzymki 80 złotych, zapisy w kancelarii parafialnej.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Kurii Diecezjalnej
i Seminarium Duchownego w Opolu.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym
tygodniu.
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SIERPNIOWE DZIAŁANIA
Jeżeli ktoś, kogo kochasz, ma problemy z piciem, to
poniższy tekst dostarczy ci faktów o prostym
programie powrotu do zdrowia. Dzięki jego pomocy
ponad 2 miliony ludzi, którzy kiedyś pili za dużo,
żyje teraz komfortowo i produktywnie bez alkoholu.
Wspólnota AA działa skutecznie wśród mężczyzn i kobiet
ze wszystkich środowisk od ponad sześciu dziesięcioleci.
Zanim ci ludzie przyszli do AA, większość z nich próbowała kontrolować picie na
własną rękę i dopiero po wielu bezskutecznych wysiłkach, włożonych w taką kontrolę,
przyznawali w końcu, że są bezsilni wobec alkoholu. Początkowo nie mogli wyobrazić
sobie życia bez niego; oczywiście nie chcą ci przyznać się, że są alkoholikami. Ale
przy pomocy innych członków AA przekonali się, że nie muszą pić. Odkryli, że życie
bez alkoholu nie tylko jest możliwe, ale może być szczęśliwe i dawać satysfakcję.
Często tym, którzy są najbliżsi alkoholikowi, najtrudniej jest przekonać się i
przyznać, że ktoś, na kim im zależy, może być uzależniony. Wydaje im się, że to po
prostu nie może być prawdą. Zaprzeczają z zapalczywością powadze problemu, mogą
też przez pewien czas wierzyć obietnicom alkoholika. Ale ciągle powtarzające się
łamanie tych przyrzeczeń i narastające trudności w końcu zmuszają ich do pogodzenia
się z rzeczywistością.
Rozpoczyna się wtedy desperackie poszukiwanie rozwiązania problemu. Gdy
widzą, że ich miłość i próby pomocy idą na marne, upadają na duchu. Jeżeli czułeś się
tak, sięgnij do nadziei płynącej z doświadczeń małżonków, krewnych, kochanków i
przyjaciół członków AA, którzy kiedyś odczuwali to samo, ale doczekali chwili, gdy
ci, na których im zależało, uwolnili się od przymusu picia. W tej broszurze znajdziesz
odpowiedzi na wiele pytań, które ludzie zadawali przed i po przystąpieniu alkoholika z
ich otoczenia do AA. Jeżeli ci, którzy mają problem z alkoholem śmieją się ze
stwierdzenia, że mają z tego powodu kłopoty lub oburzają się na jakąkolwiek tego
typu sugestię, stronice te pomogą wyjaśnić, co możesz a czego w AA nie możesz
zrobić. Informacje te pomogą ci zrozumieć styl życia AA.
Być może najlepszy krótki opis tego, czym jest AA i co robi, stanowi Preambuła,
zwykle odczytywana na rozpoczęcie każdego mityngu AA:
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się
nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i
pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu (…)
cd w następnym numerze…
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