PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26.06.2022 – 03.07.2022
Niedziela – 26.06.22, XIII Niedziela zwykła
Kolekta na budowę nowego kościoła na Osiedlu Witosa w Opolu przez
OO. Oblatów Maryi Niepokalanej
7.30 – Za ++ rodz. Amalię i Huberta Reszka i brata Bernarda.
10.30 – Suma: 1. Za + babcię Adelę Piechura i ++ z rodzin Piechura i Solga.
2. Za ++ rodz. Janusza i Irenę Kosińskich.
15.00 – Procesja rowerowa ku czci św. Jana Chrzciciela do krzyży z
nabożeństwem o urodzaje i błogosławieństwo w naszej pracy
Poniedziałek – 27.05.22,
6.30 – Za + ks. Michała Ślęczek, l. 72, proboszcza z Głubczyc
Wtorek – 28.06.22, św. Ireneusza
6.30 – Za ++ rodz. Jana i Joannę Pielot, ++ dziadków z obu stron.
Środa – 29.06.22, Urocz. św. Ap. Piotra i Pawła
Kolekta dla Ojca św. – „Świętopietrze”
8.00 – W intencji Diecezji Opolskiej w 50 r. jej utworzenia, za biskupów,
duchowieństwo i Lud Boży Diecezji Opolskiej.
18.00 – Ku czci św. Ap. Piotra i Pawła za mężczyzn i młodzieńców naszej
Parafii.
Czwartek – 30.06.22,
6.30 – Za ++ rodz. Jana i Joannę Pielot, dziadków z obu stron, brata Henryka,
jego żonę i dzieci, chrześniaka Bernarda, + Klaudię oraz pokrew.
i dusze w czyśćcu cierp.
Piątek – 01.07.22, I Piątek miesiąca
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Hildegardę i Waltra Skrzypek, ++ dziadków Wala i
Skrzypek i całe pokrew. Nabożeństwo do NSPJ.
8.00 – Wakacyjne odwiedziny chorych
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ
18.00 – Za ++ Helenę i Ryszarda Barteczko, Helgę i Joachima Kowarsz,
Miszel Gromotka i ++ dziadków.
Sobota – 02.07.22, I sobota miesiąca
7.00 – Ku czci NS NMP dziękując za odebrane łaski z prośbą o potrzebne
dary Boże i opiekę Naszej Matki i Królowej w pewnej intencji (Hajduk)
Nabożeństwo do NS NMP w duchu fatimskim.

Niedziela – 03.07.22, XIV Niedziela zwykła
Kolekta na utrzymanie Kurii i Seminarium Duchownego
Po mszach św.: obrzęd błogosławieństwa pojazdów i modlitwy o
bezpieczne wakacyjne podróże (ofiara św. Krzysztofa dla misjonarzy)
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Do Matki Boskiej Królowej dziękczynna za odebrane laski z okazji
100 rocznicy urodzin Jadwigi Juraszek.
10.30 – Suma: Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i
Boże błog. dla rodziny Skoczylas Ludwik.
Najbliższe intencje w lipcu: 4, 5, 7, 14 i 15.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś trzynasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. W sposób szczególny
prosimy Boga, aby nie ogarnęły nas ciemności błędu oraz abyśmy żyli w
blasku Bożej prawdy (kolekta mszalna).
2. W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i
Pawła. Święty Piotr został wybrany przez Jezusa na przewodnika Apostołów,
Święty Paweł głosił Ewangelię wśród ludów pogańskich. Według tradycji obaj
ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. Ofiary składane na tacę będą
przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17,45;
spowiedź święta od godz. 17.00;
- wakacyjne odwiedziny chorych od godz. 8.00;
- w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej Niepokalanej po Mszy
Świętej o godz. 7.00.
4. Za tydzień, w poniedziałek 5 lipca, na parkingu parafialnym, do godz. 12.00,
odbędzie się zbiorka zużytego sprzętu elektrycznego.
5. Serdeczne słowa wdzięczności składam moim Parafianom za udział we mszy
św. z okazji 35 rocznicy moich święceń kapłańskich, życzenie i wszelkie
okazane dobro. Bóg zapłać!
6. Wszystkim którzy rozpoczynają letni wypoczynek udanych wyjazdów,
życzymy umocnienia sił fizycznych i duchowych, a także szczególnego
doświadczenia obecności Boga w pięknie stworzonego świata.
SENTENCJA TYGODNIA
Lęk należy do istoty umierania. W śmierci już go nie ma, bo ja jestem wtedy na
progu wieczności. Kończy się wiara, bo zaczyna się widzenie Boga twarzą w
twarz. Kończy się nadzieja, bo się spełnia. Jedynie miłość przekracza z nami
próg wieczności. abp Alfons Nossol

UŚMIECH TYGODNIA
Tata pyta Kazia:
- Jak ci idzie w szkole?
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości!
- Zazdrości? A czego?
- Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: gdybym ja był twoim ojcem…
ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Ostatnie lata w naszej diecezji to także czas budzenia większej wrażliwości
wobec osób bezdomnych i ubogich. w roku 2017 obchodzony był Pierwszy
Światowy Dzień Ubogich. Troska o ubogich nie zamyka się jednak tylko do
tego jednego dnia w roku. Inicjatywy takie jak „Zupa w Opolu”, „Śniadanie z
nadzieją” czy działająca nawet w czasie pandemii łaźnia dla bezdomnych
prowadzona przez Caritas Diecezji Opolskiej, pomagają w codziennej
egzystencji osobom samotnym i wykluczonym. Szczególnym wydarzeniem w
tym kontekście było powstanie Domu Nadziei. Pobłogosławione 22 sierpnia
2020 r. przez kard. Konrada Krajewskiego Dzienne Centrum Pomocy osobom
Bezdomnym i Ubogim jest miejscem, gdzie osoby bezdomne i samotne mogą
zostać nakarmione, ubrane i wysłuchane.
Najnowsza historia naszej diecezji to czas powstawania nowych miejsc
kultu. 28 kwietnia 2019 r. erygowana została w Opolu – powierzona
Misjonarzom
Oblatom Maryi Niekalanej – parafia pw. św. Jana Pawła II. 15 stycznia 2021 r.
do rangi Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej podniesiony został kościół
parafialny w Mochowie-Paulinach. 23 maja 2021 r. w Głębinowie ustanowione
zostało Sanktuarium św. Rity, a 8 grudnia w Jemielnicy – Sanktuarium św.
Józefa. Od 5 listopada 2016 r. diecezja może też liczyć na wstawiennictwo
beatyfikowanego w Shkodre w Albanii, pochodzącego z Bliszczyc, ks. Alfonsa
Trackiego. Podobnego wstawiennictwa wypraszamy już u kandydatek na
ołtarze, których procesy beatyfikacyjne rozpoczęto w ostatnich miesiącach:
Matki Franciszki Werner z Nysy, współzałożycielki zgromadzenia Sióstr
elżbietanek w Nysie oraz Świątobliwej Ofki z Raciborza.
(Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca)
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Liturgia zwraca nam uwagę na konkretne postawy warunkujące nasze życie w
światłości Pana. Mowa jest o potrzebie radykalizmu w akceptacji i wypełnianiu
Bożego słowa, potrzebie trwania w wolności i postępowania według Ducha.
Fragment z 1 Księgi Królewskiej o namaszczeniu Elizeusza na proroka odsłania
nam wartość życia w światłości Pańskiej. Eliasz niespodziewanie przychodzi i w
sposób zagadkowy oznajmia Elizeuszowi wolę Boga, zarzucając nań swój płaszcz.
Elizeusz nie ma wątpliwości, wie, co należy czynić: ucałował tylko ojca i matkę, „i
zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso
oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się
jego sługą”. Tak z opowiadania wyłania się zasadnicza prawda, że człowiek żyjący w
światłości Pańskiej wie, co ma czynić, jak żyć.
W Ewangelii Jezus zwraca nam uwagę na to, że życia w blasku Jego prawdy nie
da się realizować w oparciu o szumne deklaracje: „Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek
się udasz”. Jego słowo domaga się radykalizmu przyjęcia – pójścia już. Bo ktokolwiek
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie
można więc przyjąć postawy, którą wyraża słowo „pójdę” – lecz słowo „Panie, idę”.
Chodzi o postawę, którą dobrze wyrażają słowa wprowadzone w śpiew między
Alleluja: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. U ich podstaw jest zaufanie do Boga,
przekonanie, że ma słowa życia wiecznego. Psalmista sugeruje, aby uznać w Bogu
Pana, aby Pana stawiać sobie przed oczy i nie bać się być Jego sługą.
Jeszcze od innej strony zasadnicze pouczenie na temat możliwości i realizacji
życia w światłości Pana przekazuje św. Paweł we fragmencie Listu do Galatów.
Wyraźnie wywołuje temat wolności. Przypomina, że zostaliśmy do wolności powołani
i że Chrystus wyswobodził nas ku wolności. Dlatego apeluje do nas: „A zatem
trwajcie w wolności i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli”! Daje też
konkretne wskazania: (1) by nie brać wolności za zachętę do hołdowania ciału; (2)
byśmy miłością ożywieni służyli sobie wzajemnie; (3) byśmy postępowali według
ducha. Tak dochodzimy do ostatecznego wniosku, że życie w światłości Pańskiej
domaga się od nas, dzieci światłości, przyjęcia bez lęku postawy sługi Pana, który
pozwala się prowadzić Jego Duchowi. Weźmy to sobie mocno do serca, abyśmy w
tym rozpoczynającym się czasie wakacyjnego odpoczynku jako dzieci światłości nie
popadli w ciemności grzechu i błędu, i nie dawali zgorszenia, zwłaszcza maluczkim.
Niech Pan nas strzeże i prowadzi, pozwala i pomaga żyć w blasku swej prawdy.

