PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 25.07.2021 – 15.08.2021
Niedziela – 25.07.21, XVII Niedziela zwykła. Kolekta na utrzymanie Parafii.
Po mszach św. zbiórka na pomoc ofiarom ostatnich kataklizmów i powodzi
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Ku czci Matki Boskiej Szkaplerznej w intencji Parafian – Pielgrzymów
i wszystkich zanoszonych próśb.
10.30 – Suma: Za + męża i ojca Józefa Nowak w kolejną rocznicę śmierci.
15.00 – Różaniec za + Elżbietę Zinn z ul. Głównej
Poniedziałek – 26.07.21, św. Anny
9.00 – Pogrzeb + Elżbiety Zinn
Sobota – 31.07.21, św. Ignacego z Loyoli
7.00 – Za + brata Pawła Koleczek i 3 siostry.
13.30 – Ślub konkordatowy: Karolina Pisarek i Damian Nowak
Niedziela – 01.08.21, XVIII Niedziela zwykła.
Kolekta na Seminarium Duchowne i Kurię diecezjalną w Opolu.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++rodz. Edmunda i Annę Sadzik, Wiktora i Anastazję Kral.
10.30 – Suma: Do Matki Boskiej Królowej i NSPJ z ok. 90 r. urodzin Elżbiety
Klose z prośbą o zdrowie i Boże błog.
Środa – 04.08.21, św. Jana Vianneya
18.00 – Za + szwagra i wujka Hans – Uli Kuhn.
Czwartek – 05.08.21, I Czwartek miesiąca
6.30 – Za ++ rodz. Marię i Jerzego Bonk ze wspom. + babci Anny Kuzia.
Piątek – 06.08.21, I Piątek miesiąca, święto Przemienienia Pańskiego
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie
6.30 – Za + matkę i córkę Klaudię Cedzich z ok. urodzin.
8.00 – Odwiedziny chorych
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ
18.00 – Za + Gerarda Gola, rodz. Salomeę i Józefa oraz brata Henryka.
Sobota – 07.08.21, I Sobota miesiąca
7.00 – Za + Urszulę Bernaś w 30 dzień po śmierci.
Nabożeństwo do Niepok. Serca NMP w duchu fatimskim.

Niedziela – 08.08.21, XIX Niedziela zwykła.
Kolekta miesięczna na prace i zobowiązania remontowe naszej Parafii
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + matkę Elżbietę Magiera w I r. śm. ze wspom. + ojca Wilhelma.
10.30 – Za ++ Józefę i Władysława Wasiak ze wspom. ++ Urszuli i Jana.
Poniedziałek – 09.08.21, św. Teresy Benedykty
6.30 – Do B. Op. i NMP Królowej Świata w int. Ireny i Jana Przemus z ok. 50
r. ślubu.
Wtorek – 10.08.21, św. Wawrzyńca
6.30 – Za ++ rodz. Annę i Stanisława Susiewicz, szwagra Lotara i ++ pokrew.
Środa – 11.08.21, św. Klary
18.00 – Za ++ rodz. Klarę i Wilhelma Winterstein, ++ teściów Paulinę i Piotra
Kubus, ++ pokrew. z obu stron.
Czwartek – 12.08.21,
6.30 – Za + Elfrydę Juraszek w 3 r. śm.
13.00 – Ślub konkordatowy: Agnieszka Geschlecht i Mateusz Bystry.
Piątek – 13.08.21, Dzień fatimski
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie
6.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + Martę Gabor w 40 r. śmierci o dar nieba.
18.00 – Ku czci MB Fatimskiej za żyjących i ++ członków Żywego Różańca.
Nabożeństwo i procesja fatimska.
Sobota – 14.08.21, św. Maksymiliana Kolbe
7.00 – Za wszystkich ++ z rodzin Geschlecht i Bystry.
Niedziela – 15.08.2, Uroczystość Wniebowzięcia NMP .
Kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Po mszach: Zbiórka na kwiaty na odpust
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Dziękczynna do Matki Boskiej Wniebowziętej z zdrowie i Boże błog.
w rodz. Skoczylas Ludwik. Poświęcenie ziół i kwiatów.
10.30 – Suma: Za + męża, ojca i dziadka Norberta Barylla w kol. r. śm.
Poświęcenie ziół i kwiatów.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym
do nas przez celebransa, byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z
którymi przyszliśmy. Jezus może spełnić nasze prośby, przemienić nasze życie,

dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego
dłonie to, co czasami określamy jako „niewiele”. Uczmy się od apostołów
postawy zawierzenia, z którą złożyli w dłonie Jezusa pięć chlebów i dwie ryby.
Jezus nakarmił tłumy. Dokonał cudu. Czy w naszym życiu nie mógłby dokonać
takich znaków?
2. Trwa czas urlopów, wakacji dany nam przez Boga, abyśmy zatroszczyli się o
ubogacenie swojej duchowości. Warto rozejrzeć się wokół, by odkryć miejsca
szczególnie upodobane przez Boga. Znajdźmy czas na budowanie pięknych
relacji z bliskimi. Wakacje to czas żniw, zbiorów różnych plonów. Pamiętajmy
o ciężkiej pracy rolników, która często nie jest doceniana, a służy nam
wszystkim. Szanujmy ich trud.
3. Dnia 2 sierpnia możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany ze
św. Franciszkiem z Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: pobożnie nawiedzić
kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i wyznanie wiary, być w stanie
łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu.
4. Od 25 lipca do 5 sierpnia kancelaria nieczynna. Kontakt w sprawach
losowych telefoniczny. W sytuacjach nagłych do chorego pomocą służą księża
z Koźla.
4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej
niedzieli.
5. Serdeczne podziękowania składam wszystkim Parafianom pielgrzymujących
w tym roku na Górę św. Anny.
6. Serdeczne Bóg zapłać paniom za sprzątanie, mycie i strojenie kościoła oraz
wszystkim zaangażowanym przy pracach porządkowych oraz koszeniu na
naszym parafialnym cmentarzu.
7. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła
śp. Elżbieta Zinn, l. 64, z ul. Głównej.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... .
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
Psalm mówi o Bogu: „Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność
uwięzionych” (Ps 146,7). Dzisiejsze czytania ukazują, jak to się dokonuje przez cud rozmnożenia chleba. W dziejach ludzkości nie brak było takich,
którzy podejmowali wysiłki w celu dokonania cudownych pomnożeń.
Zazwyczaj chodziło o złoto lub pieniądze, a celem była własna kieszeń. Drogi
Boga nie są jednak drogami ludzkimi - Bóg jest Tym, który obdarowuje.
Bóg daje inaczej, niż daje człowiek. Tym, co uderza w dzisiejszych
czytaniach, jest obfitość chleba. Nie ma żadnej przesady w refrenie psalmu
responsoryjnego: „Otwierasz rękę, karmisz nas do syta”. Ludzie często
ofiarowują rzeczy nieprzydatne. Czasami jest to coś, co im samym się nie
przyda, jakiś ładny gadżet, z którym nie wiadomo, co zrobić. Bóg daje to, co
konieczne do życia. Ludzie często dają dary, aby w oczach innych zobaczyć
wdzięczność i uznanie dla siebie. Chrystus po nakarmieniu tłumu usuwa się na
górę, aby nie obwołano Go królem.
Dary Boga są przede wszystkim zaproszeniem do relacji, do wyruszenia
z Nim w drogę. Chleb, który rozmnaża Bóg, jest zawsze chlebem Paschy,
chlebem przejścia. Parafrazując słowa Psalmu 146, moglibyśmy powiedzieć:
chlebem karmi głodnych, aby wypuścić na wolność uwięzionych. Jezus
karmiąc tłumy w bezpośredniej bliskości święta Paschy, pragnie przypomnieć
Izraelitom czas, kiedy wędrowali ku wolności przez pustynię, karmieni i
chronieni przez Boga. Chce otworzyć i przygotować ich serca na prawdziwe
wyzwolenie, które dokona się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie.
Chleb będący darem z nieba jest pokarmem na drogę - także Chleb
eucharystyczny, którym karmimy się w czasie Mszy świętej. Aby go dobrze
przyjąć, trzeba najpierw dobrze rozpoznać i nazwać swój głód, a następnie
przyjść do Chrystusa, wiedząc, że tylko On może nas nasycić

