PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20.06.2021 – 27.06.2021
Niedziela – 20.06.21, XII Niedziela zwykła.
Kolekta na bieżące utrzymanie naszej Parafii
Po mszach św.: Zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.
7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek w kol. r. śm. ze wspom. ++ rodziców z
obu stron.
9.00 – Do Matki Boskiej, patronki, za roczne dziecko Marię Natalię Cybulską
oraz za jej rodziców i chrzestnych.
10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Opolskiej Pani i św. Józefa w int. ks. prob.
Jerzego Tomeczka w 34 r. święceń kapłańskich.
15.00 – Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
Poniedziałek – 21.06.21, św. Alojzego Gonzagi
6.30 – Za żyjących i ++ parafian z ulic Sucharskiego i Wodnej (z ofiar z
Bożego Ciała)
Wtorek – 22.06.21,
6.30 – Za + męża Henryka Dreszer, jego rodziców Edmunda i Gertrudę.
Środa – 23.06.21, Dzień Ojca
17.30 – Spowiedź dla dzieci i młodzieży szkolnej przed wakacjami.
18.00 – Za ++ rodz. Jana i Joannę Pielot, dziadków z obu stron, brata Henryka
z rodziną, krewnych, znajomych i sąsiadów.
Czwartek – 24.06.21, Urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
18.00 – Ku czci św. Jana Chrzciciela za żyjących i ++ Parafian.
Po mszy św.: Procesja błagalna (rowerowa) do krzyży. Trasa: kościół –
krzyż ul. Sucharskiego przed torami – cmentarz – krzyż za Pieruszką – krzyż ul.
Główna koło remizy – kaplica pogrzebowa św. Jana Chrzciciela (zakończenie).
Piątek – 25.06.21,
6.30 – Za + Witolda Głowackiego od Róży Różańcowej Alojzego Drost.
9.00 – Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Szkoły Podstawowej im. Johana Wolfganga von Goethe z Nauczaniem
Języka Mniejszości Narodowej Języka Niemieckiego.
Sobota – 26.06.21,
7.00 – Za + Andrzeja Marchewka od kuzynki Danuty i kuzyna Adama z
Mszany Dolnej.
11.00 – Msza św. dziękczynna do B. Op. i św. Józefa z ok. 70 r. urodzin Pawła
Juraszek o zdrowie i błog. Boże.

Niedziela – 27.06.21, XIII Niedziela zwykła.
Kolekta na bieżące utrzymanie naszej Parafii.
Po mszach św.: Poświęcenie pojazdów
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Do B. Op. z podziękow. za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą
opiekę dla rodziny Urbasik.
9.00 – Za + ojca Herberta Pander i brata Martina.
10.30 – Suma: Z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże
i opiekę Maki Bożej na co dzień w rodzinie Stein.
Wolne intencje: 25 lipca (10.30), 7, 13 i 16 sierpnia.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na
naszych oczach, lecz rzadko tak o niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus
dokonał tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na jeziorze Genezaret,
przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu, na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii
dokonuje się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech nigdy nie
zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
2. W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10. Światowe Spotkanie
Rodzin (potrwa do 27.06) pod hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do
świętości”.
3. W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi.
Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego. To w naszej Parafii szczególny patron.
Po mszy wieczornej zapraszam na procesję rowerową do krzyży.
4. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy o godz. 9.00 na Mszę
Świętą dziękczynną za wszelkie dary i łaski, których Bóg udzielił nam w tym
roku, za pracę wychowawczą naszych nauczycieli, pedagogów, pracowników
szkoły, za rzetelną pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną dobrymi wynikami.
Wcześniej, w środę, zapraszam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu
pokuty.
5. Od lipca niedzielne msze święte będą tylko o godz. 7.30 i 10.30. Dokładajmy
starań, aby mimo różnych uciążliwości, starać się regularnie uczestniczyć we
mszach świętych, przynajmniej w niedzielę.
6. W przyszłą niedzielę po każdej mszy św. obrzęd poświęcenia pojazdów.
Proszę ustawić jak najwięcej samochodów na parkingu przykościelnym. Ofiarę
składaną z tej okazji przeznaczymy na środki transportu dla misjonarzy.

7. Serdeczne podziękowania za prace wykonane dla dobra naszej wspólnoty
parafialnej, szczególnie na parafialnym cmentarzu oraz za złożone ofiary na
prace remontowe i utrzymanie parafii.
8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł
śp. Henryk Błaszczyk, l. 68 z ul. Stoczniowców;
śp. Urszula Hadrosek, l. 87, z ul. Saperskiej (par. Koźle).
Pamiętajmy o zmarłych w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się
nawzajem słowami wiary i miłości.
9. W tym tygodniu patronuje nam:
– w poniedziałek 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), alumn,
zakonnik, wzór miłości do ubogich i chorych.
SENTENCJA TYGODNIA
Chińczycy, by napisać „kryzys”, wykonują dwa pociągnięcia pędzla. Jedno
oznacza zagrożenie, drugie szansę (John Fitzgerald Kennedy)
UŚMIECH TYGODNIA
Spotyka się dwóch przyjaciół:
- Ale jestem ostatnio roztargniony! Jadąc w piątek na ryby, zapomniałem wziąć
ze sobą wędki.
- Kiedy zorientowałeś się, że jej nie masz?
- Dopiero w niedzielę wieczorem, gdy wróciłem do domu. Żona to zauważyła,
gdy wręczałem jej ryby.
NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII
„Prosimy Was, Czcigodni Bracia, byście wśród ludu powierzonego waszej
czujnej pieczy, zachowali czystą i bez uszczerbku tę wiarę, która niczego nie
pragnie, jak dochowania całkowitej wierności słowom Chrystusa i Apostołów,
z całkowitym wykluczeniem jakichkolwiek błędnych i zgubnych zapatrywań;
oraz byście nie szczędząc słów i trudu szerzyli kult Eucharystyczny, do którego
wszystkie inne formy pobożności mają ostatecznie zmierzać, by w nim znaleźć
swe uwieńczenie” (św. Paweł VI).
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom
życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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ROZWAŻANIE
„Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem”. Święty Paweł
jasno i wyraźnie mówi nam, że „skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy
pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus, po to, aby ci, co żyją, już nie
żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”. Życie w
bliskości z Chrystusem, zapraszanie Go do naszej codzienności, umożliwia
przeżywanie różnych doświadczeń życiowych jako daru, który mamy
rozpoznać i przyjąć. Ale jest jeszcze coś ważniejszego: jeżeli Chrystus za nas
umarł i zmartwychwstał, to my „nie możemy siebie odnaleźć inaczej, jak tylko
przez bezinteresowny dar z siebie samego”. Jesteśmy już wtedy zupełnie kimś
innym. Jeśli potrafimy dostrzec ludzi, którzy żyjąc obok, potrzebują nas, sami
tak naprawdę stajemy się kimś innym. Jeżeli to dostrzeganie innych dokonuje
się w imię Chrystusa, to „stajemy się nowym stworzeniem”. Nie możemy żyć,
nie widząc innych, którzy na drodze naszego życia zostali nam dani przez Boga,
abyśmy choć kawałek drogi naszego życia przeszli razem. A przez to pójście
razem Bóg bez wątpienia chce nam coś nowego powiedzieć, chce, abyśmy
znów otworzyli się na innych.
„Jakże wam brak wiary?”. Te słowa Jezusa również opisują nasze
przeżywanie, doświadczanie codzienności. Słaba jest nasza wiara i często brak
nam zaufania do Boga. Potrzeba doświadczenia, przeżycia burzy na jeziorze,
aby móc odkryć, co w naszej codzienności powinno być na pierwszym miejscu.
„Jakże wam brak wiary?” - te słowa odkrywają również kruchość naszych
relacji z innymi oraz to, że nie potrafimy wychodzić z różnych doświadczeń
życiowych z podstawowym pytaniem na ustach o to, czego Pan Bóg chciał nas
nauczyć przez to właśnie konkretne doświadczenie. Trzeba sobie stawiać wiele
pytań i ważniejsze jest często owo pytanie niż wyczerpująca odpowiedź, której
może przez całe życie nie odnajdziemy. Ale już owo pytanie nadaje sens i
kierunek, który raz obrany prowadzi nas i umacnia.

