PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15.08.2021 – 29.08.2021
Niedziela – 15.08.2, Uroczystość Wniebowzięcia NMP .
Kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Po mszach: Zbiórka na kwiaty na odpust
7.30 – Dziękczynna do Matki Boskiej Wniebowziętej z zdrowie i Boże błog.
w rodz. Skoczylas. Poświęcenie ziół i kwiatów.
10.30 – Suma: Za + męża, ojca i dziadka Norberta Barylla w kol. r. śm.
Poniedziałek – 16.08.21,
6.30 – Za + Józefa Mirowskiego o dar nieba, za ++ rodziców, dziadków, ich
rodzeństwo, chrzestną Agnieszkę i dusze w czyśćcu.
Wtorek – 17.08.21, Uroczystość św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej
6.30 – Za + ojca Józefa Kordula, ++ dziadków z rodzin Ligocki, Foltys, Stein
i Wiesiołek oraz za ++ kapłanów.
Środa – 18.08.21,
17.30 – Spowiedź przed odpustem.
18.00 – Za ++ rodz. Pawła i Hildegardę Jesionek ze wspom. ich ++ rodziców
i rodzeństwa.
18.30 – Spotkanie dla ministrantów (odpust i pielgrzymka ministrantów)
Czwartek – 19.08.21,
6.30 – Za ++ rodz. Henryka i Anastazję Gabor, ich córkę, dziadków
i znajomych.
Piątek – 20.08.21, św. Bernarda
6.30 – Za + ojca Herberta Skoczylas w 3 r. śm., matkę Małgorzatę, braci
Jerzego i Norberta i dziadków z obu stron.
18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. (do 19.00)
Sobota – 21.08.21, św. Piusa X
7.00 – Za ++ Bronisławę i Jerzego Wilim, siostrę Krystynę i ++ dziadków.
12.00 – Do św. Józefa i NMP Królowej w int. Zygfryda Panusch z ok. 60 r.
urodzin o zdrowie, opiekę Matki Boskiej i Boże błog. w rodzinie.
Niedziela – 22.08.21, Uroczystość odpustowa ku czci NMP Królowej
7.30 – 1. Za ++ rodz. Marię i Stanisława Kościelny.
2. Za + Elżbietę Zinn w 30 dzień po śmierci.
11.00 – Suma odpustowa: Za wszystkich Parafian. Procesja teoforyczna.
15.00 – Uroczyste Nieszpory odpustowe.

Poniedziałek – 23.08.21, św. Róży z Limy
6.30 – Za + męża Bernarda Smykała, jego rodziców, ++ rodz. Gertrudę
i Erwina Maczek, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.
Do godz. 14.00 - Zbiorka tzw. „elektrośmieci” – składamy je na parkingu
parafialnym przed płotem z instalacją fotowoltaiczną).
Wtorek – 24.08.21, św. Bartłomieja
6.30 – Za + Artura Szczepek od siostry Ireny z rodziną.
Diecezjalna Pielgrzymka Ministrantów na Górę św. Anny
Środa – 25.08.21,
18.00 – Za + męża Helmuta Skoczylas.
Czwartek – 26.08.21, Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
6.30 – Za + Urszulę Bernaś od sąsiadów z ul. Głównej.
Piątek – 27.08.21, św. Moniki
6.30 – Za ++ Annę i Władysława Halkiewicz, ++ rodziców z obu stron
i ++ braci.
19.00 – Spotkanie organizacyjne w sprawie tegorocznych dożynek.
Sobota – 28.08.21, św. Augustyna
7.00 – Za + Łucję Glawion w I r. śmierci.
Niedziela – 29.08.21, XXII Niedziela zwykła
Kolekta na potrzeby parafii
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + Różę Filusz w 3 r. śm.
10.30 – Suma: Za + Helenę Ignac w 25 r. śm., + męża Józefa, synów
Stanisława i Jana i ++ pokrew.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół
przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem.
Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne
wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych
płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest
Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane
miejsce od założenia świata.
2. Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd
błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej
Mszy Świętej.

3. W przyszłą niedzielę nasza doroczna uroczystość odpustowa, która w tym
roku przypada w sam dzień wspomnienia NMP Królowej. Zapraszam
wszystkich parafian jak i gości do udziału w mszach św. z możliwością
zyskania daru łaski odpustu zupełnego. Skorzystajmy przedtem z sakramentu
pokuty.
4. Do udziału w uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.00 zapraszam całą
służbę liturgiczną, poczty sztandarowe (jak zwykle proszę o zgłoszenie się
chętnych do sztandarów), Dzieci Maryi, panów do baldachimu.
5. W poniedziałek 23 sierpnia odbędzie się zbiórka tzw. elektrośmieci. Można
je bezpłatnie złożyć na parafialnym parkingu przy kościele. Zbiórka
organizowana jest w porozumieniu i za zgodą biskupa opolskiego z której
dochód przeznaczany jest na projekty Kościoła, głównie misyjne.
6. We wtorek 24 sierpnia odbędzie się na Górze św. Anny Diecezjalna
Pielgrzymka Ministrantów. Zapraszam również naszych ministrantów do
uczestnictwa.
7. W czwartek 26 sierpnia zapraszam na pielgrzymkę (busem) do sanktuarium
Czarnej Madonny na Jasnej Górze w Częstochowie. Wyjazd o 8.00. Zgłoszenia
u księdza proboszcza.
8. W piątek 27 sierpnia o godz. 19.00 spotkanie poświęcone przygotowaniu
uroczystości dożynkowej. Wszystkich, którzy Pragą włączyć się w jej
przygotowanie serdecznie zapraszam.
9. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:
Dawid Cieślak, l. 22, z ul. Ptasiej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …
Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się
nawzajem słowami wiary i miłości.
SENTENCJA TYGODNIA
Powierzajcie się Jezusowi w Sakramencie i Maryi Wspomożycielce, a
zobaczycie, co to są cuda. Św. Jan Bosko.
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom
życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu
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Wszystko, co usłyszymy dzisiaj, napawa nadzieją nas, szeregowych członków
Kościoła Chrystusowego, bowiem mając taką Matkę Kościoła i nas wszystkich,
ufnie możemy spoglądać na naszą przyszłość i życie u boku Jezusa Chrystusa i
Jego Matki.
Od wieków proroctwa i zapowiedzi poruszały kwestię Niewiasty, która
„porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą
żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta
zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga…” (Ap 12,56). Miejsce ma przygotowane przez Boga i obok Boga jako Matka i
Rodzicielka Boga.
Święty Paweł w Liście do Koryntian stwierdza „jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyjścia.” (1 Kor 15,22-23). Mówiąc o naszej przyszłości
podkreśla, że ten, który narodził się z Maryi, pokonał śmierć dla nas
wszystkich.
W Ewangelii świętego Łukasza Maryja przedstawiana jest jako wzór Matki,
wzór posłuszeństwa. Przyjmując Słowo Pana, stała się naszą Orędowniczką,
Wspomożycielką, a przede wszystkim Matką, do której możemy się uciekać z
naszymi prośbami, problemami, utrapieniami. Przez Maryję możemy zawsze i
wszędzie prosić o łaski płynące od Jezusa Chrystusa. Słowa, które Maryja
wypowiada w rozmowie z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela, powinny nam
towarzyszyć w każdej chwili naszego życia: „Święte jest Jego imię – a swoje
miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On
przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami
serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca
dobrami, a bogatych z niczym odprawia.” (Łk 1,49-53).
Maryjo, Boża Rodzicielko, przez Twoje wstawiennictwo prosimy Pana naszego
Jezusa Chrystusa o to, abyśmy – biorąc Ciebie za wzór – potrafili w każdym
momencie okazywać nasze posłuszeństwo.

