PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 31.07.2022 – 07.08.2022
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).
Poniedziałek – 01.08.22, św. Alfonsa Liguori
6.30 – Za + Rafała Kampka w kol. r. śmierci.
Wtorek – 02.08.22,
6.30 – Za ++ rodz. Marię Bonk w 3 r. śm., + Jerzego w 16 r. śm., ze wspom.
+ babci Anny Kuzia i szwagra Andrzeja Rudzińskiego.
Środa – 03.08.22,
18.00 – Za ++ rodz. Anielę i Roberta Polewka, ich syna Bernarda, ze wspom.
++ dziadków z obu stron.
Czwartek – 04.08.22, I Czwartek miesiąca, św. Jana M. Vianneya
6.30 – Za + szwagra Hans-Uli Kuhn.
18.00 – Godzina święta. Okazja do spowiedzi św.
Piątek – 05.08.22, I Piątek miesiąca
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Annę i Stanisława Susiewicz, brata Kazimierza, szwagra
Lotara i ++ pokrew. Nabożeństwo do NSPJ.
8.00 – Odwiedziny chorych
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ
18.00 – Msza św. za + Gerarda Gola.
Sobota – 06.08.22, I Sobota miesiąca
7.00 – Za + matkę i córkę Klaudię Cedzich z ok. urodzin.
Nabożeństwo do NS NMP w duchu fatimskim.
Niedziela – 07.08.22, XIX Niedziela zwykła
Kolekta na utrzymanie Seminarium Diecezjalnego i instytucji diec.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za + matkę Elżbietę Magiera w kol. r. śm., ze wspom. ojca Wilhelma i
dziadków z obu stron.
10.30 – Suma: Za + męża Helmuta Skoczylas.

Najbliższe wolne intencje mszalne: 8, 9, 11, 18 i 26 sierpnia.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu liturgicznym osiemnasta
niedziela w ciągu roku. Liturgia dzisiaj wzywa do troski nie tylko o dobra
doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. Niech moc Pana płynąca z
Eucharystii uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie.
2. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym
Franciszkiem z Asyżu. Odpust można zyskać od południa 1 sierpnia do
północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek
parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś
Maryjo, stan łaski uświecającej, Komunia Święta, modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.
3. W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana
Marii Vianneya, patrona proboszczów. Będzie to jednocześnie pierwszy
czwartek miesiąca. Zapraszamy na Godzinę świętą.
4. Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca.
Zapraszamy na adorację, do przyjęcia sakramentu pokuty, msze św. i
nabożeństwa ku czci NSPJ.
5. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 8.00. Proszę o zgłoszenia.
6. W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego.
Z racji I soboty zapraszamy na nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
7. Sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek do różnych sanktuariów maryjnych,
szczególnie na Jasną Górę. Zapraszamy wszystkich na pielgrzymi szlak, a także
do włączenia się w dzieło pielgrzymowania duchowego. Wszystkich, którzy
podejmą ten trud, polecamy Bogu przez ręce Matki Najświętszej. Piesza
Pielgrzymka Opolska wyruszy strumieniem z Koźla we wtorek 16 sierpnia.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia
życzymy otwartości na Boże słowo, roztropności w podejmowanych decyzjach
oraz doświadczenia Bożej mocy w trudnościach dnia codziennego.
9. Grono naszych gości z Ukrainy powiększyło się o 80-letnią babcię i
nowonarodzoną Polinę.
10. W ostatnim tygodni pożegnaliśmy śp. Alberta Psik, l. 82. Niech dobry Bóg
pozwoli Mu oglądać swoje oblicze w niebie.
W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 1 sierpnia – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i
doktor Kościoła, założyciel wspólnoty redemptorystów;
- czwartek, 4 sierpnia – Święty Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter,
patron proboszczów.

SENTENCJA TYGODNIA
Najtrudniej się zdecydować i wybrać. Dlatego nie myślcie o trudnościach.
Zważcie raczej, jak pielgrzymi trud za każdym razem wspaniale owocuje –
przemianą, pokojem i radością serca, których świat dać nie może! bp Andrzej
Czaja
UŚMIECH TYGODNIA
Ojciec pyta Adasia:
- Co robiliście dzisiaj na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego. Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego
mianownika. Że też nikt go do tej pory nie znalazł…
ŚWIĘCI Z NASZEJ ZIEMI

Siostra Maria Sapientia Łucja Heymann
Urodziła się 19 kwietnia 1875 r. w Lubieszu k. Wałcza. Do zgromadzenia
wstąpiła 20 kwietnia 1894 r.; przyjęta do nowicjatu 29 października 1894 r.,
pierwszą profesję złożyła 26 lipca 1897 r., a wieczystą 2 lipca 1906 r.
Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Hamburgu - Eppendorf. Od 1926
roku była w Nysie, w Domu św. Elżbiety dla sióstr w podeszłym wieku. W tej
wspólnocie zastało ją wkroczenie wojsk Armii Czerwonej do Nysy w dniu 24
marca 1945 r. Na rozkaz żołnierzy siostry zebrały się w refektarzu. W pobliżu
pieca siedziała młoda siostra, do której poszedł żołnierz. Chciał ją
wyprowadzić na zewnątrz. Siedząca obok niej siostra Sapientia, odwracając się
do żołnierza, prosiła: „Ach, proszę, ależ nie". Na te słowa żołnierz natychmiast
przyłożył broń do jej skroni i wystrzelił.
Stanęła w obronie młodej siostry, obroniła dziewictwo współsiostry za cenę
własnego życia, zginęła w obecności sióstr. Jej doczesne szczątki spoczywają
w zbiorowej mogile w ogrodzie przy ul. Słowiańskiej 16 w Nysie. Działania
wojenne zniszczyły znaczną część dokumentacji dotyczącej jej życia i
działalności. Pozostała spisana pamięć współsióstr, które były świadkami jej
heroicznej postawy w obronie bliźniego oraz mogiła, przy której siostry proszą
o wstawiennictwo u Boga.
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Refleksja
W XVIII Niedzielę Zwykłą Kościół na całym świecie zwraca się do Boga z trzema
istotnymi prośbami:
• wspieraj swoich wiernych,
• okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana,
• odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj.
Natomiast czytania z Księgi Koheleta i z Listu św. Pawła do Kolosan, a także
fragment Ewangelii św. Łukasza podejmują i rozwijają temat minionej niedzieli – z
nieco innej perspektywy odnoszą się do kwestii właściwego używania dóbr
doczesnych i ubiegania się o dobra wieczne. Pierwsze czytanie niesie ze sobą
pouczenie Koheleta na temat wartości wszystkiego, co z tego świata i w tym świecie:
„Marność nad marnościami, powiada Kohelet marność nad marnościami, wszystko
marność”. Na pierwszy rzut oka te twarde słowa wydają się być przesadzone. Chodzi
jednak o jednoznaczne zrelatywizowanie wszystkiego ze względu na przemijalność i
podleganie prawu cierpienia i śmierci: „cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego
trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego
są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce Jego nie zazna spokoju.
To także jest marność”. To znaczy – jest względnej wartości.
Święty Paweł podpowiada Kolosanom i nam, współczesnym chrześcijanom, jak się
wyzwalać z tego, co przyziemne. Mowa jego też jest bez ogródek – trzeba zadać
śmierć temu, co jest ziemskie w naszych członkach: rozpuście, nieczystości,
lubieżności, złej żądzy i chciwości. Wyliczenie owych przyziemnych rzeczy nie jest
bynajmniej kompletne, lecz przykładowe, ponieważ Apostołowi o wiele bardziej
zależy na zmotywowaniu uczniów Pańskich do szukania tego, co nadprzyrodzone.
Mówi wyraźnie: „szukajcie tego, co w górze” i wyjaśnia, dlaczego: bo razem z
Chrystusem powstaliśmy z martwych, bo wskutek tego zwlekliśmy z siebie dawnego
człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliśmy nowego, bo odtąd nasze życie jest
ukryte z Chrystusem w Bogu. Wreszcie dlatego winniśmy szukać tego, co w górze –
że tam przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Ojca!
Krótko rzecz ujmując, trzeba nam żyć z myślą o stawaniu się bogatym przed Bogiem,
to znaczy gromadząc i pielęgnując w sercu Jego dary: Jego życie, prawdę i łaskę Jego
miłości. bp Andrzej Czaja

