PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14.08.2022 – 21.08.2022

Najbliższe wolne intencje mszalne: 29 sierpnia, 5, 6, 8 i 9 września

Piątek – 19.08.22,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Herberta i Małgorzatę Skoczylas, braci Jerzego i Norberta,
dziadków z obu stron, + Rudolfa Seewald, ++ Elfrydę i Kurta Musioł.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta
niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy
miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo,
które przewyższa wszelkie pragnienia. Niech moc Pana płynąca z tajemnicy
Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków.
2. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do
nieba, istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież
Pius XII dogmatem w 1950 roku. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia w
porządku niedzielnym.
3. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej
Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia
błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy
dziękowali Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.
4. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku,
tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w
walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień obchodzony jest także jako Święto
Wojska Polskiego.
5. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę.
Grupa kozielska dołączy do strumienia z Głubczyc. Wyjście we wtorek 16
sierpnia z rynku kozielskiego o godz. 8.00. Materiały pielgrzymkowe do
nabycia w kancelarii parafii św. Zygmunta oraz przed wyjściem.
6. W imieniu Ojców Franciszkanów z Góry św. Anny serdecznie zapraszamy
do udziału w tegorocznych Wielkich Odpustach Kalwaryjskich, które będą
miały miejsce: 25-28 sierpnia (ku czci Aniołów Stróżów), 8-11 września (ku
czci Krzyża Świętego).
7. Solenizantom i jubilatom życzymy wzrastania w wierze, nadziei i miłości
oraz nieustannego trwania przy Chrystusie i opieki Maryi Wniebowziętej.

Sobota – 20.08.22, św. Bernarda
7.00 – Za ++ rodz. Henryka i Anastazję Gabor, dziadków z obu stron, 2
siostry, 2 braci i córkę Agnieszkę, sąsiadów i ks. Stanisława Dudkę.

SENTENCJA TYGODNIA
Chrześcijaninowi nie wystarcza w życiu sama teoretyczna prawda, bo wzór
Jezusa Chrystusa usiłuje czynić zawsze prawdę w miłości. abp Alfons Nossol

Niedziela – 21.08.22, XXI Niedziela zwykła
Kolekta na bieżące utrzymanie parafii
7.30 – Za + Różę Filusz w 4 r. śmierci.
10.30 – Suma: Za + męża Bernarda Smykała, jego ++ rodz. Erwina i Gertrudę
Maczek i dusze w czyśćcu cierpiące.

UŚMIECH TYGODNIA
Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj założyć?
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce.

Niedziela – 14.08.22, XX Niedziela zwykła
Kolekta na cele remontowe i inwestycyjne w naszej Parafii
7.30 – Za ++ Annę i Edmunda Sadzik, Anastazję i Wiktora Kral.
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Marię i Rudolfa Cieśla, brata Piotra.
Poniedziałek – 15.08.22, Urocz. Wniebowzięcia NMP,
Kolekta na Wydział Teologiczny UOp.
Msze św. z poświęceniem ziół i kwiatów:
7.30 – Za + Annę Gertrudę Kampka w I r. śmierci i jej męża Wilhelma.
10.30 – Za + męża, ojca i dziadka Norberta Barylla w kolejną rocznicę śmierci.
Wtorek – 16.08.22,
6.30 – Za + ojca Józefa Kordula, ++ dziadków z rodzin Foltys, Ligocki, Stein
i Wiesiołek.
18.00 – Różaniec i modlitwy za + Marię Skoczylas
Środa – 17.08.22, urocz. św. Jacka
10.00 – Pogrzeb + Marii Skoczylas
18.00 – Za ++ rodz. Kubus, Winterstein, ich rodziców, ze wspom. + męża
Pawła i ++ z pokrew.
Po mszy św.: Spotkanie w sprawie tegorocznych dożynek. Zapraszam
wszystkich, którzy chcą się włączyć w ich przygotowanie (11 września).
Czwartek – 18.08.22,
6.30 – W intencji księdza Krzysztofa Grzywocza w 5 r. zaginięcia oraz za
jego ++ rodziców i dziadków.

Boże Ciało 2022
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Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ
Nie obiecywałem właściwie niczego, zadeklarowałem jedynie swą najszczerszą
wolę służenia Ludowi Bożemu na drodze radykalnego „czynienia prawdy w
miłości i to w najściślejszej harmonii z Kościołem”. W tym kontekście Was też
prosiłem: „błagajcie nadal za mną – choćby tylko o jedno: bym naprawdę mógł
czynić prawdę w miłości tak, jak tego sobie życzy Chrystus Pan w swoim
świętym Kościele”. Należałaby jeszcze przytoczyć mą błagalną inwokację:
„Boże, pozwól mi na Śląsku Opolskim przewodzić w czynieniu prawdy w
miłości, pozwól mi skutecznie i radośnie czynić Bożą prawdę w miłości!”
abp Alfons Nossol
Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu
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Autor Listu do Hebrajczyków wzywa nas wszystkich, niezależnie od kondycji i formy,
w jakiej się znajdujemy: „Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy
wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy
wytrwale w wyznaczonych nam zawodach”.
Celem zawodów naszego życia jest osiągnięcie chwały Boga. Realizacja
zadania domaga się wytrwałego biegu. Nie chodzi więc o jakiś krótki dystans.
Tymczasem trudności nie brakuje. Są nimi: nieprzychylne nam środowisko ludzi i
nasze słabości. To oznacza konieczność zmagania się, nieraz wręcz walki, z tym
wszystkim, co od Boga oddziela. Nie mogą więc nas dziwić słowa Jezusa, że nie
przyszedł dać ziemi pokój, lecz rozłam. Przyniósł pokój ludziom dobrej woli, a więc
tym, którzy się otwierają na Niego i Jego Ewangelię; w naszych sercach jest więc
Chrystusowy pokój, ale świat rozeznaje w nas oponentów i tak powstaje rozłam. I
spełniają się nieraz wprost słowa Jezusa, że w jednym domu: troje staje przeciw
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; „ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka
przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw
teściowej”. Tego typu rozłam nie może nas jednak odwieść od wiary i kroczenia drogą
świętości. Autor Listu do Hebrajczyków zwraca nam uwagę na to, że na tej drodze
dokoła nas jest mnóstwo świadków Chrystusa i tym trzeba się krzepić i troszczyć się o
jedność z nimi.
By biec wytrwale za Jezusem, trzeba też zrzucić z siebie wszelkie ciężary, a
przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi. I trzeba patrzeć na Jezusa, który
nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On wskazuje nam, którędy iść, ale też daje
siłę i moc. Przecież „przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i [zwyciężył]
zasiadł po prawicy na tronie Boga”. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków woła w
naszą stronę: „Zważcie na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał
wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu”. Daje nam też do
zrozumienia, że naszym zadaniem jest trwać wiernie przy Jezusie aż do śmierci – nie
wykluczając opierania się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.
Z dzisiejszej Ewangelii, ze słów Jezusa wynika, że jesteśmy do tego
uzdolnieni. On bowiem rzucił ogień na ziemię, czyli dał nam swego Ducha, i zgodnie
z Jego pragnieniem Chrystusowy Duch w nas mieszka i płonie. W mocy tego ognia
Ducha Świętego jesteśmy zdolni kroczyć za Chrystusem jak owce za swym pasterzem,
mając odwagę i siłę postawić Go w swym życiu na pierwszym miejscu, oprzeć się na
Nim, Jemu zaufać. bp Andrzej Czaja

