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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Marka (Mk 10, 17-27)
„Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek
i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (…)
Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł
mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa
i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”.
Iluż to ludzi straciło bogactwo?
Widzimy, że na świecie obok bogatych nie
brakuje biedy, nędzy i ubóstwa. Okazuje
się jednak, że ani bogactwo, ani bieda nie
są w stanie nikogo zbawić.
Pełen ideałów człowiek stanął przed
Jezusem.
Miał
jedno
szczególne
pragnienie sformułowane w pytaniu: Co
ma czynić, aby osiągnąć wieczność? Jezus
wylicza sześć z dziesięciu przykazań
Dekalogu jako drogę do świętości. Gdy
człowiek stwierdza, że to czyni, Chrystus

wskazuje mu, co jest brakiem w jego
życiu. Propozycja sprzedania wszystkiego,
rozdania majątku ubogim i pójścia za
Jezusem spotkała się ze smutkiem na
twarzy. Szkoda. Zmarnował szansę. Bał
się być bez tego, co ma.
Panie dobry jak chleb, bądź nadzieją
dla biednych, zapomnianych,
samotnych. Okaż swoje bogactwo tym,
którzy czują swoją duchową nędzę.
Stań się ich mocą i tarczą. Niech Twoja
miłość przemienia nasze życie.

Nie możemy zgodzić się by sól zwietrzała, a światło było trzymane pod
korcem. Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym,
wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako
wsparcie, danymi tym, którzy są Jego uczniami.
Benedykt XVI, List Porta fedei 3.
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PONIEDZIAŁEK – 15.10.2012 – wsp. św. Teresy od Jezusa – dziewicy i dra Kościoła
7.00 - Za ++ ciocię Jadwigę i Halinę i ojca Edwarda oraz za ++ z rodziny.
18.00 - Za + brata Krzysztofa w 20 rocz. śm., ojca Władysława, ++ dziadków z obu stron i d.
w cz.
- Do B. Op. i MB Fatm... o błog. Boże dla Józefa i Wiktorii oraz dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
WTOREK – 16.10.2012 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – gł. patronki Śląska
7.00 - Za ++ Edwarda i Sebastiana Różyło.
18.00 - Do B. Op. o rychłą kanonizację bł. Jana Pawła II w rocz. wyboru na Stolicę Piotrową.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Renaty i Marka z ok. 30 rocz. ślubu i o błog. Boże i
zdrowie w rodzinie.
- Za + Alfreda Dawid w 5 rocz. śm., + syna Zygmunta i ++ z rodziny.
ŚRODA – 17.10.2012 – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego – biskupa i męczennika
7.00 - Za + męża Juliana w dniu ur., ++ jego rodziców Marię i Józefa, ++ rodziców
Andrzeja i Anastazję, wszystkich ++ z pokrew. Głodowicz i Szemór i d. w c.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za ++ Gertrudę, Agnieszkę, Mariana i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Różę i Józefa Cholewa, szwagra Jerzego, ++ Helenę i Henryka
Janocha i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 18.10.2012 – Święto św. Łukasza - Ewangelisty
7.00 - Za Józefa Kornat w 2 rocz. śm., ++ Marię Olejniczak i Stanisławę Czerwińską.
18.00 - Za ++ rodziców Józefę i Pawła Hurek, ++ teściów Gertrudę i Piotra Glik, ++ z
pokrew.
- Za + Joachima Wacholz w 1 rocz. śm.
PIĄTEK – 19.102012
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 30 rocz. ur. Moniki oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + Mariannę Jarocką w 2 rocz. śm.
- Za + córkę i żonę Danielę Lesiewicz w 1 rocz. śm.
SOBOTA – 20.10.2012 – wsp. św. Jana Kantego - prezbitera
7.00 - Do B. Op. i MB Uzdrowienia Chorych o zdrowie dla ciężko chorego Andrzeja.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 30 rocz. ur. Darii i w 5 rocz. ślubu Rafała i Darii oraz o
miłość i zgodę w rodzinach.
- Za + Gerharda Sobania w rocz. śm. i ++ z pokrew. Sobania – Kansy.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2012
7.00 - Za + syna Eugeniusza oraz za ++ z rodziny.
8.30 - Za ++ rodz. Marię i Alojzego Zdobylak, ++ Jadwigę i Rocha Wilczek, Adama,
Damiana, siostrę Marię, dwóch szwagrów i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 40 rocz. ślubu Teresy i Józefa oraz o zdrowie i błog Boże
dla dzieci i wnuków.
10.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Popiela, Mariannę i Józefa Głodowicz i ++ z
rodziny.
11.15 - Za syna Ireneusza Sobko z ok. ur., ++ z rodziny oraz o błog. Boże w rodzinie.
15.00 - Za + ojca Władysława w 8 rocz. śm., żonę Stefanię i ++ z rodziny.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe.
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♦ XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Dzisiaj Niedziela Papieska pod hasłem: „Jan Paweł

II Papież Rodziny”. Kościół nieustannie odwołuje się do nauczania Jana Pawła II i
przypomina Jego troskę i wielkie zaangażowanie w obronie świętości małżeństwa i rodziny.
♦ Dzisiaj także Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i katechetom

życzymy dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym i zawodowym.
Nabożeństwo różańcowe o godz. 16.00.
♦ Rozpoczął się Rok Wiary ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI, który zachęca

wszystkich wyznawców Chrystusa do pogłębiania i umacniania wiary, i do dawania
świadectwa w codziennym życiu.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska.

W tym dniu przypada rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę św. Piotra w Rzymie.
O godz. 18.00 Msza św. i modlitwy do błog. Jana Pawła II.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
♦ Informujemy kandydatów i rodziców, że ze względu na wizytację kanoniczną, która

odbędzie się w 2013 roku w każdej parafii dekanatu strzeleckiego, wszyscy kandydaci
przystępują do Sakramentu Bierzmowania w parafii aktualnego zamieszkania.
♦ W środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
♦ W czwartek (18 października) wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. Dzień Modlitwy

za Pracowników Służby Zdrowia, którym patronuje św. Łukasz.
O godz. 17.15 różaniec za lekarzy, pielęgniarki i personel pomocniczy Służby Zdrowia.
♦ W piątek przypada rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

duszpasterza ludzi pracy i kapelana „Solidarności”. Zamordowany przez pracowników
Służby Bezpieczeństwa (19 X 1984r.). Beatyfikowany w Warszawie 6 czerwca 2010 roku.
♦ Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę pielgrzymka Bractwa św. Anny.
♦ W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny w Kościele.
♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje mszalne na rok 2013. Pamiętajmy

o swoich rocznicach i jubileuszach, aby podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski i prosić
o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo. Nigdy nie zapominamy o zmarłych a szczególnie
o rodzicach i bliskich naszemu sercu, którzy naszej modlitewnej pomocy nieustannie
potrzebują.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest CARITAS Diecezji Opolskiej, w przyszłą niedzielę na

Misje Święte.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary i za dar modlitwy.
♦ Przed kościołem zbiórka do puszek na papieską Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych nowym tygodniu.
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Dziś obchodzimy kolejny,
dwunasty Dzień Papieski, pod
hasłem „Jan Paweł II – Papież
Rodziny”. W tym roku bł. Jan Paweł
II zaprasza nas do pochylenia się nad
chrześcijańską prawdą o rodzinie.
Refleksja nad rodziną jest bowiem
sprawą niezwykle ważną w kontekście
przemian ekonomiczno-ideowych we
współczesnym świecie, które często
prowadzą do negowania wartości małżeństwa i rodziny, marginalizowania czy
nawet wyśmiewania małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i
kobiety. W publikacjach książkowych, w popularnych czasopismach, w
programach radiowych i telewizyjnych pojawiają się treści świadczące o
pogardzie dla rodziny.
Tymczasem rodzina – jak pisał Ojciec Święty w adhortacji Familiaris
consortio – jest znakiem nadziei dla współczesnego świata, z niej bowiem
wywodzą się przyszłe pokolenia, które przekazują wiarę w jedynego Boga i
objawiają w pełni miłość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, do
człowieka. Zadaniem chrześcijanina jest tę prawdę zgłębiać, przyjąć oraz
głosić ją w swoich środowiskach.
12. Dzień Papieski przeżywany pod hasłem „Jan Paweł II – Papież
Rodziny” to także zaproszenie do wytrwałej i częstej modlitwy o świętość
polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla
ustawodawców, odwagę dla samorządów, aby wzmocnić rodzinę jako
podstawową komórkę życia społecznego.

Rodzina jest wspólnotą miłości i życia,
która powstaje, gdy mężczyzna i kobieta
całkowicie oddają się sobie nawzajem w małżeństwie, gotowi
przyjąć dar potomstwa.
Bł. Jan Paweł II.
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