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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Marka (Mk 10,35-45)
„Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów,
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie
tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał
się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i
dać swoje życie na okup za wielu”.
Ileż to ludzi narzeka na brak
wolności, a w wielu zakątkach świata
trwają walki. We współczesnym
świecie
nie
brakuje
również
męczenników. Szacuje się, że co
3 minuty ginie jeden chrześcijanin
prześladowany za wiarę, a więc
175 000 rocznie.
Jezus wiedział doskonale, że władza
według tego świata niesie ze sobą
ucisk, a wielcy tego świata – o ile tylko
mogą – dają odczuć swoją władzę, a
więc wyższość. Nie komentował tej
prawdy dalej i nie wyjaśniał. Zastrzegł

sobie jednak, że takie relacje wśród
Jego uczniów nie mogą mieć miejsca.
Dlaczego? Ci, którzy przyznają się do
Chrystusa, mają służyć bliźnim, tak jak
On dał świadectwo wiernego sługi
Boga Ojca.
Panie Jezu, który wypełniając wolę
swojego Ojca stałeś się sługą
wszystkich ludzi i wzorem dla sług,
daj nam ducha służby i miłości w
świetle przykazania miłości Boga i
bliźniego. Niech Twoje słowo będzie
dla nas drogowskazem, jak mamy
wypełniać wolę Ojca.

„Wiara jest decyzją na to żeby być z Panem, aby z Nim żyć. To „bycie z
Nim” wprowadza do rozumienia powodów, dla których się wierzy”.
Benedykt XVI, List Porta fedei 10.
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PONIEDZIAŁEK – 22.10.2012 – wsp. bł. Jana Pawła II, papieża
7.00 - Za + Jadwigę Buchta, ++ siostry, braci z rodzinami, ++ rodziców, ++ z rodziny i
d. w cz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. rocz. ślubu Elżbiety i Huberta.
- Za ++ rodziców Stefana i Adelajdę, + brata Joachima, ++ z rodziny i d. w cz.
WTOREK – 23.10.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Częstochowskiej... z ok. 40 rocz. ur. Artura.
18.00 - Za ++ Jerzego i Damiana Duda, ++ rodziców Marię i Alojzego Zdobylak i ++ w
rodzinie Duda, + Adama i siostrę Marię i d. w cz.
- Za + siostrę Hildegardę z ok. ur., ++ jej rodziców i ++ z rodziny.
ŚRODA – 24.10.2012
7.00 - Za ++ Roberta, Hildegardę, Reginę, Józefa, Benedykta i ++ z rodzin Wamka i
Pysik.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + mamę Gertrudę w dniu ur. i ++ z rodziny.
- Za ++ Barbarę i Zenona Fijałkowskich w rocz. śm, ++ z rodziny i d. w cz.
CZWARTEK – 25.10.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Różańcowej i św. o. Pio z podziękowaniem za pomyślną
operację Zosi oraz o zdrowie dla męża Franciszka.
18.00 - Za + Marię Korchut (od sąsiadów).
- Za + mamę, teściową i babcię Klarę w dniu ur. oraz za + ojca Franciszka.
PIĄTEK – 26.10.2012
7.00 - Za + Dariusza Furman w 30 dniu po śm.
18.00 - Za ++ rodziców Różę i Henryka, ++ teściów Marię i Zdzisława i d. w cz.
- Za + Stefanię z ok. ur., ++ z rodziny z obu stron i d. w cz.
SOBOTA – 27.10.2012
7.00 - Za + matkę Hildegardę w 25 rocz. śm. i ++ z rodziny i d. w cz.
- Za + Różę Sobczak w 30 dniu po śm.
16.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Joachima Pyki z ok. 50 rocz. ur.
18.00 - Za + Tadeusza Marciniak z ok. im. i ++ z rodzin Marciniak i Musielak.
- Za + Jadwigę Muc w 1 rocz. Sm. i za d. w cz.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2012
7.00 - Za + matkę Hildegardę i + ojca Wiktora Plachetka oraz za ++ z pokrew.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie w rodzinie i
rodzinach dzieci.
10.00 - Za + Marię Korchut w 1 rocz. śm.
- Za + Marię Radziej w 30 dniu po śm.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Teresy i Marcina z ok. rocz. ur. oraz o Boże błog.
dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 35 rocz. ślubu Teresy i Wacława oraz o błog. Boże
dla dzieci i całej rodziny.
15.00 - Do B. Op. za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza z prośbą o zdrowie i błog.
Boże dla rodzin Rudyk i Kaniak.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe.
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♦ XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA. Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień

Misyjny w Kościele. Istotą działalności misyjnej Kościoła jest posługa Słowa i
Sakramentów świętych oraz posługa miłości pośród tych, którzy Chrystusa jeszcze
nie znają. Każdy chrześcijanin jest zaproszony do włączenia się w dzieło misyjne
Kościoła. O godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe.
♦ Rozpoczął się Rok Wiary, Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca nas do większego

duchowego wysiłku, aby ten błogosławiony czas, który daje nam Bóg godnie i
owocnie przeżyć.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna.
♦ W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
♦ W piątek 26 października dekanalne czuwanie dla młodzieży w kościele Bożego

Ciała w Strzelcach opolskich. Rozpoczęcie o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy
młodzież naszej parafii.
♦ W niedzielę (28 października) w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętych

Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Święty Juda Tadeusz patronuje nam w
sytuacjach trudnych i beznadziejnych. Jego orędownictwu powierzamy
najtrudniejsze sprawy naszego życia.
♦ Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 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.
Stosowne kartki na wypominki są wyłożone przy stoliku prasowym.
♦ Różaniec za zmarłych wraz z czytaniem wypominek (zalecek) będzie
odmawiany w pierwszym tygodniu listopada. Wypominki do różańca za zmarłych
można składać w kancelarii lub zakrystii.
♦ Okazja do Sakramentu Pokuty przed uroczystością Wszystkich Świętych i

Dniem Zadusznym w będzie tym tygodniu codziennie od godz. 17.15 – 18.00.
♦ W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze święte na rok 2013. Święty

Proboszcza z Ars z wielką miłością zachęcał parafian do udziału we Mszy św. i
ofiarowania Mszy św. za swoich bliskich żyjących i zmarłych. Mówił: „wszystkie
nagromadzone dobre dzieła nie mogą się równać ofierze Mszy św., ponieważ są one
dziełami ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem samego Boga”.
♦ Przypominamy wiernym, że w nocy z soboty na niedzielę następuje zmiana

czasu, przechodzimy na tzw. czas zimowy, wskazówki zegara cofamy o jedną
godzinę do tyłu.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za

złożone ofiary, dziękujemy także za okazywaną pomoc i życzliwość.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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ODPUSTY NA ROK WIARY
WSKAZANIA BISKUPA OPOLSKIEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 R.
Odpust w Roku Wiary może uzyskać wierny, które
weźmie udział w pielgrzymce do wyznaczonych w diecezji
kościołów i nabożeństwie lub zatrzymaniu się przez
odpowiedni czas na medytację, zakończoną Ojcze nasz,
wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi oraz do świętych
apostołów i patronów tego kościoła.
Odpust w Roku Wiary w naszej diecezji można
uzyskać w kościele katedralnym pw. Podwyższenia
Krzyża świętego w Opolu oraz w następujących kościołach:
• kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu;
• bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie;
• bazylika pw. św. Anny na Górze Świętej Anny;
• kaplica w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim;
• kościół pw. Matki Bożej w Raciborzu;
• kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie;
• kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku;
• kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
• kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach;
• kościół pw. Bożego Ciała w Strzelcach Opolskich;
• kościół pw. św. Franciszka w Głogówku;
• kościół pw. św. Józefa w Prudniku-Lesie.
Ponadto odpust na Rok Wiary można otrzymać w jakimkolwiek miejscu
sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego należy
dodać wyznanie wiary w następujących dniach:
14 listopada (wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert);
16 listopada (rocznica poświęcenia katedry opolskiej);
11 lutego (światowy Dzień Chorego);
1 maja (wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika);
21 czerwca (święto NMP Opolskiej);
28 czerwca (rocznica ustanowienia diecezji opolskiej);
20 lipca (wspomnienie bł. Czesława);
26 lipca (uroczystość św. Anny);
17 sierpnia (uroczystość św. Jacka);
26 sierpnia (uroczystość NMP Częstochowskiej);
1 września (wspomnienie bł. Bronisławy);
16 października (uroczystość św. Jadwigi Śląskiej).

