PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 04.09.2022 – 11.09.2022
Niedziela – 04.09.22, XXIII Niedziela zwykła
Kolekta na utrzymanie parafii
Po mszach św.: Zbiórka na dary dożynkowe ołtarza
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ teściów Maksymiliana i Gertrudę Gabriś, ++ syna Herberta
i Gintra i córkę Elżbietę.
10.30 – Suma: Dziękczynna za otrzym. łaski z prośbą o dar zdrowia i Bożego
błog. z ok. 61 urodzin ks. Proboszcza ze wspom. ++ Rodziców.
Poniedziałek – 05.09.22,
6.30 – Za + Marię Skoczylas od Grupy sprzątającej i znajomych.
Wtorek – 06.09.22,
6.30 – Za + Marię Skoczylas w Dniu Urodzin od koleżanek
Środa – 07.09.22, Msza szkolna
18.00 – Za + męża Bronisława Kowalczyk.
Spotkanie dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców
Czwartek – 08.09.22, święto Narodzenia NMP
6.30 – Za + męża Henryka Dreszer i ++ Edmunda i Gertrudę, syna Rudolfa
i + Bernarda Karwat. Poświęcenie ziarna siewnego.
Piątek – 09.09.22,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Elżbietę i Ernesta Weinert, Alicje i Rudolfa Barteczko, ++
dziadków i pokrew.
18.00 – Spotkanie organizacyjne dla grupy III roku przygotowania do
bierzmowania
Sobota – 10.09.22,
7.00 – Za + męża i ojca Franciszka Piszczała.
12.00 – Do B. Op. i NMP Królowej dziękczynna za wszystkie otrzym. łaski z
okazji 25 r. ślubu Artura i Grażyny Gabor o Boże błog. i zdrowie na
dalsze lata życia i dla całej rodziny.
18.00 – Wyjazd na Nabożeństwo ze świecami na Górze św. Anny.
Niedziela – 11.09.22, XXIV Niedziela zwykła, Dożynki parafialne
Kolekta na cele remontowe w naszej parafii.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ rodz. Marię i Władysława Kluk i wujka Fryderyka Skolik.

10.30 – Suma: Dziękczynna Panu Bogu za błogosławieństwo plonów i chleb
powszedni oraz wszelkie dobre owoce naszej pracy.
15.00 – Nabożeństwo i biesiada dożynkowa przy plebanii.
Najbliższe wolne intencje mszalne: 27 września
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując
tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i
zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach
codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem.
2. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem
Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za
wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione
owoce. Błogosławieństwo ziarna siewnego podczas Mszy Świętej.
3. W tym tygodniu na Górze św. Anny wielkie obchody kalwaryjskie ku czci
Podwyższenia Krzyża świętego. Szczegóły na plakacie w gablotce. Chętni na
wyjazd busem na nabożeństwo ze świecami mogą się zgłosić w zakrystii.
4. Spotkanie organizacyjne grupy dzieci pierwszokomunijnych w środę po
mszy szkolnej. Zapraszam dzieci wraz z rodzicami.
5. Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot,
w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym,
szczególnie zapraszamy dzieci do Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi.
Zgłoszenia u księdza proboszcza.
SENTENCJA TYGODNIA
Tylko zdrowa rodzina może dać moralnie zdrowych obywateli.
bp Paweł Stobrawa
UŚMIECH TYGODNIA
- Mówię ci, te wakacje były niesamowite. Jadę na słoniu, patrzę do tyłu, a tu
lew, patrzę obok, a tam dwa tygrysy! – chwali się kolega.
- O matko! Co zrobiłeś? – dopytuje drugi kolega.
- Nic, karuzela się zatrzymała i zszedłem.
OPOWIADANIE: Profesor i przewoźnik
Pewnego dnia jeden z najsławniejszych profesorów uniwersytetu, kandydat do
nagrody Nobla, dotarł nad brzeg jeziora. Poprosił przewoźnika, by go wziął do
swej łodzi na przejażdżkę po jeziorze. Dobry człowiek zgodził się.
Gdy byli już daleko od brzegu, profesor zaczął go wypytywać. Znasz historię?
- Nie! A więc jedna czwarta twego życia stracona. Znasz astronomię?

- Nie. A więc dwie czwarte twego życia poszły na marne.
- Znasz filozofię? Nie. A więc trzy czwarte twego życia są stracone. Nagle
niespodziewanie zaczęła szaleć okropna burza. Łódka na środku jeziora
kołysała się jak mała łupinka orzecha. Przewoźnik przekrzykując ryk wiatru
zapytał profesora:
- Umie pan pływać?
- Nie – odpowiedział profesor.
- A zatem całe pana życie jest stracone…
Jest wiele dróg, zazwyczaj bardzo pięknych i pociągających, które prowadzą do
śmierci. Jedna jedyna droga jest drogą życia. To droga Boża. Nie trać nigdy z
oczu tego, co jest rzeczywiście najważniejsze.
Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ
O rodzinie napisano już tysiące książek i artykułów. Rodzina nie schodzi ze
szpalt codziennych pism i czasopism. O problemach związanych z warunkami
tej – jak się powszechnie mówi – najmniejszej komórki społeczeństwa
słyszymy w radiu i telewizji. Wokół niej koncentruje się socjalna, a
przynajmniej tak się mówi, troska państwa i organizacji społecznych. Rodzi się
pytanie: dlaczego jest takie zainteresowanie rodziną? Na tak postawione
pytanie daje nam odpowiedź Ojciec Święty: „Przyszłość ludzkości idzie przez
rodzinę” (Familiaris consortio, nr 86). Stan rodziny jest niezmiernie czułym
wskaźnikiem zdrowia danego społeczeństwa. Dzisiaj w Polsce dostrzegamy
wiele takich pozytywnych zjawisk. Zauważyć trzeba: wzrost liczby rodzin
świadomych swego chrześcijańskiego powołania i misji w Kościele i na
świecie; rozwój ruchu na rzecz obrony poczętego życia; wiele rodzin w
domach i w różnych grupach na modlitwie i przez wczytywanie się w teksty
Pisma Świętego szuka właściwej drogi życia i wychowania. Ale nie brak
również symptomów poważnego kryzysu małżeństwa i rodziny, o czym
świadczy liczba rozwodów, szerzenie się praktyk antykoncepcyjnych i
przerywania ciąży, problem zagubionych dzieci i młodzieży. Obok tych
zagrożeń nie wolno przechodzić nam obojętnie. bp Paweł Stobrawa
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych wszystkim parafianom i
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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W modlitwie dnia XXIII Niedzieli Zwykłej Kościół zwraca się do Boga z
prośbą, aby wejrzał łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarzył ich prawdziwą
wolnością. W ten sposób Kościół pośrednio komunikuje nam, swoim dzieciom,
podstawową prawdę o wolności człowieka, że jest Bożym darem i jako taka
urzeczywistnia się w przestrzeni związku człowieka z Bogiem. Bóg stworzył nas
wolnymi, a kiedy ten dar utraciliśmy wskutek własnej samowoli i podeptania woli
Bożej, sprawił – mocą Chrystusowego posłuszeństwa aż do śmierci – że ją
odzyskaliśmy. Święty Paweł dobitnie zaznacza w Liście do Galatów (6,1) „Ku
wolności wyswobodził nas Chrystus”.
Myśl o prawdziwej wolności podejmuje również dzisiejszy fragment Księgi
Mądrości. Autor daje do zrozumienia, że nasza prawdziwa wolność zakłada znajomość
zamysłu Bożego. Boży projekt na ludzkie szczęście jest u źródła naszej wolności i
dobra. Innymi słowy nie trzeba się obawiać, że wypełnianie woli Bożej ogranicza
naszą wolność. Dobitną lekcję na ten temat stanowi Kalwaria – konanie i śmierć
Jezusa na krzyżu, zgodnie z wolą Ojca, jest źródłem wolności Chrystusa i naszego
wyzwolenia. Chrystus nie dał się zwieść szatanowi, nie dał się skrępować i nas zbawił.
Trzeba więc w trosce o trwanie w wolności zabiegać o pełnienie woli Bożej, a
najpierw o poznanie Bożego zamysłu wobec nas. Tego zaś nie da się osiągnąć bez
wsparcia Bożego Ducha. Dlatego jako dzieci Boże winniśmy stale wołać „Veni,
Sancte Spiritus”. O ile zły duch nas spętał i stale zniewala, gdy dajemy mu posłuch, o
tyle Boży Duch jest gwarancją naszej wolności i trzeba stale się nań otwierać, Bożemu
Duchowi ulegać!
Do tego wszystkiego w dzisiejszej Ewangelii Jezus dopowiada: „Jeśli kto
przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i
sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża,
a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.”. Nie chodzi o nienawiść do
najbliższych. Mamy tu do czynienia z hebraizmem, to znaczy trudnym do zrozumienia
sposobem wyrażenia tej myśli, że uczeń Jezusa stawia ponad wszystko umiłowanie
Boga. Służąc Bogu, czerpiąc z Jego miłości potrafi o wiele bardziej kochać swych
domowników – bo nie tylko słabą, ludzką miłością, lecz miłuje ich miłością Bożą.
Dźwigając zaś swój krzyż godzi się na zamysł Boskiej Opatrzności i realizuje wolę
Pana, która jest gwarancją Jego wolności. bp Andrzej Czaja

