
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 07.08.2022 – 14.08.2022 

Niedziela – 07.08.22, XIX Niedziela zwykła 
 Kolekta na utrzymanie Seminarium Diecezjalnego i innych instytucji  
 diecezjalnych 
  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.  

Poniedziałek – 08.08.22,  
  6.30 – Za + ks. Tadeusza Lewickiego, misjonarza na Mauritiusie, l. 72,  
  pochodzącego z Walec. 

Wtorek – 09.08.22, św. Teresy Benedykty (Edyty Stein) 
  6.30 – Za + szwagra Alberta Psik od rodzin Pielot i Pieruszka.  

Środa – 10.08.22, św. Wawrzyńca 
18.00 – Za żyjących i ++ z rodzin Kluk i Zega. 

Czwartek – 11.08.22, św. Klary 
  6.30 –  

Piątek – 12.0.22,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + Józefa Nowak w 20 r. śmierci.  

Sobota – 13.0.22, Dzień fatimski 
  7.00 – Za żyjących i ++ z Róż Różańcowych Żywego Różańca.  
  Nabożeństwo i procesja fatimska.  

Niedziela – 14.08.22, XX Niedziela zwykła 
 Kolekta na cele remontowe i inwestycyjne w naszej Parafii 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ Annę i Edmunda Sadzik, Anastazję i Wiktora Kral.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Marię i Rudolfa Cieśla, brata Piotra. 

Najbliższe wolne intencje mszalne: 11, 26 sierpnia. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, 19. niedziela w roku liturgicznym. 
Modlimy się wspólnie, aby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych 
dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo (kolekta mszalna). Niech 
nasze dobre pragnienia wspomaga także orędownictwo Maryi. 

2. Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na Wielki 
Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP w dniach 12-14 sierpnia.  
3. Kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim zaprasza w dniach 13-
15 sierpnia 2022 r. na uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu 
Śląskim. Uroczysta odpustowa Suma pontyfikalna w niedzielę o godz. 11.00.  
4. W sobotę, 13 sierpnia, nabożeństwo fatimskie po mszy św. o godz. 7.00. 
Serdecznie zapraszamy, aby w modlitwie przez ręce Maryi wypraszać Boże 
dary dla nas i całego świata.  
5. Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę Opolską na Jasną Górę. Grupa kozielska 
dołączy do strumienia z Głubczyc wtorek 16 sierpnia o godz. 8.00. 

W tym tygodniu patronują nam: 
- poniedziałek, 8 sierpnia - Święty Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel 
zakonu dominikańskiego; 
- wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica 
i męczennica, patronka Europy zamordowana w Auschwitz; 
- środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon i męczennik; 
- czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), dziewica, założycielka 
zgromadzenia klarysek.  
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Dziś przydałby się nam nowy św. Jacek! Dlaczego? Bo czas wrócić do 
pierwotnego kształtu chrześcijaństwa. abp Alfons Nossol 

UŚMIECH TYGODNIA 
Żona ogląda coś na telewizorze, a przy tym płacze i krzyczy: „Nie idź tam, nie 
wchodź do tego kościoła, błagam cię!” 
Jej mąż zdziwiony zadaje pytanie: 
- Kochanie, co ty oglądasz? 
- Nagranie z naszego ślubu – odpowiada żona. 

ŚWIĘCI Z NASZEJ ZIEMI 
Siostra Maria Felicitas Anna Ellmerer  
Urodziła się 12 maja 1889 r. w Grafing (Bawaria). Ojciec był pasterzem 
alpejskim, a matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Do Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety wstąpiła 20 czerwca 1911 r., przyjęta do nowicjatu 25 
kwietnia 1912 r., pierwszą profesję złożyła 16 czerwca 1914 r., a wieczystą 5 
lipca 1923 r. W latach 1926-1939 przebywała w Düsseldorf, gdzie jako 
nauczycielka pracowała w szkole gospodarstwa i robót ręcznych. Była 
wzorową zakonnicą i bardzo lubianą przez dziewczęta. Następnie skierowano 
ją do Kup, a w 1941 roku do domu zakonnego św. Elżbiety w Nysie. W dniu 



25 marca 1945 r. siostry z domu św. Elżbiety były brutalnie atakowane i 
zaczepiane przez żołnierzy. W ich obronie stanęła przełożona domu, za co 
żołnierz uderzył ją karabinem. Nieprzytomnej przełożonej pośpieszyła z 
pomocą siostra M. Felicitas, którą żołnierz przemocą próbował uprowadzić; 
ona jednak broniła się mężnie i wolała ponieść śmierć. Żołnierz oddał 
ostrzegawczy strzał. Siostra Felicitas odważnie stanęła pod ścianą, rozciągnęła 
ręce i głośno zawołała: Niech żyje Chrystus Kr...! Nie dokończyła wezwania 
Król, dosięgła ją śmiercionośna kula. Żołnierz brutalnie stanął na głowie i 
klatce piersiowej ofiary. Doczesne szczątki s. M. Felicitas spoczywają w 
zbiorowej mogile w ogrodzie przy ul. Słowiańskiej 16 w Nysie. Naoczni 
świadkowie są przekonani o jej męczeństwie, a pamięć o siostrze Felicitas jest 
nadal żywa. s. Margarita Cebula CSSE 

Pielgrzymka ślubowana z obchodami kalwaryjskimi ku czci Matki Boskiej 
Szkaplerznej – Góra św. Anny 2022 

  
 

  

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim 
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Liturgia XIX Niedzieli Zwykłej skupia naszą uwagę na temacie obiecanego nam przez 
Boga dziedzictwa. Kościół jest świadom, że dziedzictwo to jest Bożym darem, Jego 
łaską i samodzielnie nie jesteśmy go w stanie zdobyć. Dlatego zwraca się do Boga z 
prośbą: „umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli 
osiągnąć obiecane dziedzictwo”. Tym dziedzictwem – podpowiada autor Księgi 
Mądrości – jest ocalenie sprawiedliwych. U podstaw dostąpienia owego ocalenia leży 
dążenie człowieka do niebieskiej ojczyzny, to znaczy ojczyzny, z której rodzaj ludzki 
wyszedł. Krótko mówiąc chodzi o stale żywe w nas pragnienie Królestwa Bożego.  
My – uczniowie Chrystusa – należymy do szczęśliwych pokoleń rodzaju ludzkiego, 
które doświadczają pośród siebie obecności Pana. Jesteśmy szczęśliwym narodem, o 
którym śpiewa Psalmista „Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród który 
On wybrał na dziedzictwo dla Siebie”. Ale ze słów Psalmisty wynika również, że 
czymś innym jest przynależność do szczęśliwego narodu, który ogląda dobra Pana, a 
czymś innym dostąpienie ocalenia przez członków tego narodu. Okazuje się, że nie 
wystarczy dążyć do niebieskiej ojczyzny i że obok troski o wiarę potrzeba też dbać o 
to, aby znaleźć upodobanie w oczach Pana, „On jest naszą pomocą i tarczą”. Oczy zaś 
Jego „zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę”. Psalmista 
sugeruje w tych słowach temat, który Jezus wyraźnie rozwija w dzisiejszej Ewangelii, 
a którego streszczeniem są słowa wpisane w śpiew Alleluja: „Czuwajcie i bądźcie 
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. W swej 
mowie do uczniów Jezus wyraża najpierw radosną nowinę o Bożej obietnicy: „Nie bój 
się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. Następnie 
podpowiada, co powinno znamionować nasze dążenie do owego Królestwa: 
„Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie 
niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie”. Chodzi o należyty dystans do tego, co 
ziemskie i wyraźne dążenie do tego, co w górze. Ostatecznie apeluje o czujność i 
gotowość: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni 
do ludzi oczekujących swego Pana (…) aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i 
zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, (…) bądźcie 
gotowi, gdyż w godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.  
W ten sposób – podsumujmy – liturgia dzisiejszej niedzieli podpowiada nam, że 
spełnienie danej nam przez Boga obietnicy ocalenia zakłada w nas: żywą wiarę, 
właściwe dążenie ku temu, co w górze, czujność i gotowość w każdym czasie.  
bp Andrzej Czaja 


