PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17.07.2022 – 31.07.2022
Niedziela – 17.07.22, XVI Niedziela zwykła
Kolekta na potrzeby parafialne
7.30 – Za + Piotra Kapusta od mamy.
17.00 – Za + Elżbietę Zinn w I rocznicę śm.
Wtorek – 19.07.22,
6.30 – Do B. Op. dziękczynna w int. Tymoteusza Brzoski z okazji urodzin z
prośbą o zdrowie, opiekę Bożą i błog. dla niego i jego rodziny.
Środa – 20.07.22,
uwaga! zmiana godziny mszy św. na 17.00
17.00 – Za ++ rodz. Zofię i Wincentego Kroll, Gertrud i Edmunda Drescher,
ze wspom. męża Rudolfa i ++ z pokrew.
Niedziela – 24.07.22, XVII Niedziela zwykła
Kolekta na potrzeby parafialne
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + żonę Teresę Pindel.
10.30 – Suma: Za ++ z rodzin Griner i Mikolasz.
Środa – 27.07.22,
18.00 – Za ++ Alojzego i G1ertrudę Barteczko.
Czwartek – 28.07.22,
6.30 – Za ++ rodz. Zimnik – Tomala, żonę Marię oraz dusze w czyśćcu cierp.
Piątek – 29.07.22,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za + Dawida Cieślak w I rocznicę śm.
Sobota – 30.07.22,
7.00 – Do Matki Boskiej Królowej dziękczynna z okazji 60 r. urodzin
Wiesławy Kluge z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i Boże błog dla niej
i całej rodziny.
Niedziela – 31.07.22, XVIII Niedziela zwykła
Kolekta na potrzeby parafialne
7.30 – Dziękczynna za wszystkie odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błog. w rodzinie Korzeńskich.
10.30 – Suma: Za żyjących i ++ Parafian z ulic Łąkowej i Kosynierów (z ofiar
na Boże Ciało).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Od 17 do 27 lipca kancelaria będzie nieczynna. W sytuacjach nagłych do
chorego pomocą służą kapłani z parafii św. Zygmunta w Koźlu (tel. 77 480 13
30 lub 77 480 1340). W sytuacjach losowych proszę najpierw o kontakt
telefoniczny do księdza proboszcza (tel. 602 689 051).
2. Dziś szesnasta niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. W liturgii
mszalnej modlimy się, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie
zachowywali Boże przykazania (kolekta mszalna). Niech spotkanie z Jezusem
Chrystusem w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania będzie
umocnieniem na tej drodze.
3. Dzisiaj przypada kolejna Rogowska Pielgrzymka Ślubowana na Górę św.
Anny. Jej początki sięgają roku 1779. Była to odpowiedź wiary tutejszych
mieszkańców na tragedię zarazy, która ich dotknęła i spowodowała m. in.
śmierć wszystkich krów w Rogach (została przy życiu tylko jedna jałówka).
Mieszkańcy postanowili co roku pielgrzymować na Górę św. Anny i
uczestnicząc w mszach świętych i obchodach kalwaryjskich wynagradzać za
grzechy i zawierzać się Bożej Opatrzności za przyczyną Patronki, św. Anny i
Matki Boskiej Szkaplerznej.
4. Przypominamy, że tegoroczny odpust parafialny ku czci NMP Królowej
Świata odbędzie się w ostatnia niedziele sierpnia (28 sierpnia).
5. Proszę o przysłanie na telefon lub e-mail (kto ma) zdjęć z tegorocznej
procesji i ołtarzy Bożego Ciała.
6. W piątek, 22 lipca, przypada święto Świętej Marii Magdaleny. Magda z
Magdali była uczennicą Jezusa. Wraz z innymi niewiastami towarzyszyła
Zbawicielowi. Pierwsza spotkała Zmartwychwstałego Pana i przekazała tę
radosną nowinę Apostołom. Otrzymała miano Apostołki Apostołów.
7. W sobotę, 23 lipca, w liturgii przypada święto Świętej Brygidy, patronki
Europy. Przez jej wstawiennictwo chciejmy modlić się, aby Europa była wierna
chrześcijańskim wartościom i trwała wiernie przy Chrystusie i Jego Ewangelii.
W tym tygodniu patronują nam:
- piątek, 22 lipca – Święta Maria Magdalena (I w.), uczennica Jezusa,
Apostołka Apostołów;
- sobota, 23 lipca – Święta Brygida (1303-1373), zakonnica, współpatronka
Europy.
SENTENCJA TYGODNIA
Dla chrześcijan bardzo ważne jest czytanie „Księgi nad księgami” czyli Pisma
Świętego, ale prawda tam zawarta jest obecna również na kartach każdej dobrej
książki. abp Alfons Nossol

UŚMIECH TYGODNIA
Gdy pociąg ruszył żona westchnęła do męża:
- Ach, gdyby tu było nasze pianino…
- Co za głupstwa przychodzą ci do głowy?
- To nie głupstwa. Na pianinie zostawiłam bilety.
ŚWIĘCI Z NASZEJ ZIEMI
Siostra Maria Melusja Marta Rybka urodziła się 1905 r. w Pawłowie k.
Raciborza. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1927 r., przyjęta do nowicjatu w
1928 r., pierwszą profesję złożyła w roku 1929, wieczystą 31 lipca 1934 r. W
dniu wkroczenia żołnierzy Armii Czerwonej do Nysy przebywała w Domu św.
Jerzego, przy ul. Słowiańskiej. 24 marca 1945 r. stanęła w obronie bliżej nie
znanej dziewczyny, atakowanej przez żołnierza. Zaatakowana siostra nie
poddała się woli żołnierza. Za cenę własnego życia uratowała dziewczynę i
swoje Bogu poświęcone dziewictwo. Żołnierze podpalili budynek. Ogień
zatrzymał się przy pokoju, gdzie leżały zwłoki s. M. Melusji. Jej ciało spoczęło
w ogrodzie w Nysie, przy ul. Słowiańskiej 16. Pamięć o męczeńskiej śmierci
przetrwała trudne czasy, a u grobu siostry proszą ją o wstawiennictwo u Boga.
Siostra Maria Edelburgis Juliana Kubitzki
Urodziła się w 1905 r., w Dąbrówce Dolnej. Ochrzczona została w parafii św.
Stanisława bpa w Fałkowicach, otrzymując imię Juliana. W wieku 24 lat
wstąpiła do zgromadzenia. W 1930 r. została przyjęta do nowicjatu, a w
następnym roku złożyła śluby czasowe; wieczystą profesję w 1936 r.
Przełożeni skierowali ją na placówkę do Żar, gdzie pielęgnowała chorych w
terenie. W opinii sióstr była bardzo dobrą siostrą zakonną i pielęgniarką. Dnia
20 lutego 1945 r. grupa żołnierzy wtargnęła na plebanię, gdzie siostry znalazły
schronienie. Wobec stawianego oporu jeden z żołnierzy kilka razy postrzelił
siostrę Edelburgis, która. straciła przytomność, a po chwili zmarła
namaszczona olejami świętymi przez miejscowego wikarego. By zapobiec
dalszej przemocy, zwłoki przez trzy dni pozostawiono w pokoju. Siostra
została pochowana w pobliżu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP
w Zarach. (s. Margarita Cebula CSSE)
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych wszystkim parafianom i przybyłym
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Liturgia XVI Niedzieli Zwykłej udziela nam bardzo cennego i zasadniczego pouczenia
na temat tego, czego właściwie Bóg od nas oczekuje. Dowiadujemy się o tym z relacji
o gościnie Pana u Abrahama, z opisu odwiedzin Jezusa u Marty i Marii, a także ze
świadectwa wiary św. Pawła przekazanego Kolosanom.
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre. „O Panie, jeśli jestem tego
godzien, racz nie omijać swego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć
sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzwiami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco
jedzenia…”. W ten sposób Abraham zaprosił Pana w postaci trzech gości do siebie.
Odpowiedź jaką otrzymał: „Uczyń tak, jak powiedziałeś” – jest dla nas pouczeniem,
że przychodzący w nasze życie, w naszą codzienność Bóg, oczekuje najzwyczajniej –
przyjęcia! Bynajmniej – nie w znaczeniu wielkiej uczty, ale w znaczeniu
elementarnego zainteresowania, wrażliwości, otwarcia serca. On przychodzi do nas
bez fanfar i splendoru – zgodnie z prostotą pouczenia naszej mądrości ludowej: „Gość
w dom – Bóg w dom”. A ugoszczenie Go skutkuje i owocuje w naszym życiu Jego
błogosławieństwem – Pan obdarowuje nas ponad miarę naszych oczekiwań. Usłyszał
Abraham, że spełni się w jego życiu to, o czym powoli nie śmiał nawet marzyć.
A gdy Jezus przeszedł do pewnej wsi i gdy przyjęła Go do swego domu
niewiasta imieniem Marta… cóż przekazuje nam Łukasz? Niewiasta ta miała siostrę
imieniem Maria – usiadła ona u nóg Pana i przysłuchiwała się mowie Jezusa. Patrząc z
boku można powiedzieć – mało zaradna, albo nawet mało gościnna. Tak to też
widziała Marta, która uwijała się koło rozmaitych posług i nie wytrzymując rozżalenia
wobec siostry, a może i wobec Pana, że zajęty był Marią, przystąpiła do Niego i rzekła:
„Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?
Powiedz jej, żeby mi pomogła”. Wydawało się to Marcie najbardziej słuszne i dobre.
Odpowiedź Jezusa jest dla nas kolejnym ważkim pouczeniem na temat okazania
gorliwości Bogu. Usłyszała Marta: „troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba
mało, albo tylko jednego”. Najlepszą formą ugoszczenia Pana jest usiąść przed Nim,
zapatrzeć się Weń i wsłuchać się w Jego mowę – to znaczy uklęknąć przed Nim,
podjąć trud kontemplacji Jego oblicza i medytacji Jego słów. Do tego dopowie św.
Paweł: trzeba głosić Chrystusa i prowadzić doń każdego człowieka, a równocześnie
dopełniać w swoim ciele braki Jego udręk dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
Tak człowiek staje się prawym, czyli godnym Pana i dostąpi gościny, więcej –
zamieszka w domu Pana! bp Andrzej Czaja

