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BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE
„Jezus powołał do siebie dwunastu i udzielił im władzy nad duchami
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby”. (Mt 10, 1)
W czasach Jezusa trąd był nieuleczalną, odrażającą chorobą skóry. W
takim przypadku Biblia nakazywała kwarantannę i oddzielenie chorego od
społeczeństwa. Trędowaci byli więc izolowani, a większość zdrowych unikała
jakiegokolwiek kontaktu z nimi (Kpł 13, 1-46). Wielu żydowskich nauczycieli
uważało przy tym, że ludzie ci zostali dotknięci trądem w wyniku popełnionych
grzechów.
Zachodzi pewna analogia pomiędzy trądem a grzechem, gdyż ten ostatni
także w pewien sposób izoluje człowieka od społeczeństwa, naraża go na
odrzucenie, potępienie i w konsekwencji prowadzi do śmierci. Trądem grzechu,
który pokrywa naszą duszę, może być nasz sposób myślenia, konsumpcyjne
nastawienie do życia, zabieganie o to, aby było ono lekkie i przyjemne, szukanie
własnej woli, a nie woli Bożej, ciągłe zapominanie o Bogu, odrzucanie nauki
Kościoła i przykazań Bożych.
Jezus Chrystus przyszedł, aby głosić Dobrą Nowinę, aby uzdrawiać
chorych, wyzwalać z niewoli grzechu i w ten sposób objawiać Boga, który z
miłością szuka tego, co zginęło. Do każdego człowieka zranionego grzechem,
który sam sobie nie może pomóc, Pan Jezus posyła dziś apostołów. Przez nich
chce obdarowywać ludzi Bożym miłosierdziem. Najpełniej rozlewa się ono nad
nami w sakramencie pokuty i w Eucharystii, w której sam Jezus uzdrawia i
oczyszcza nas mocą swojej odkupieńczej Ofiary.

===============================================================================================================================================================================

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WIECZNE
Czego się boję? Choroby, samotności, braku pieniędzy,
odrzucenia? A może niczego się nie boję, bo wierzę, że zawsze sobie
poradzę? Przecież większość filmów kończy się dobrze, a główny bohater
pokonuje swoich przeciwników i cieszy się zasłużonym szczęściem.
Wszyscy jesteśmy zranieni rzeczywistością dominacji pieniądza nad
człowiekiem. Wszystko ma cenę, wszystko można kupić. A jeśli nie da się
kupić, to można ubezpieczyć i nawet strata przyniesie zysk. Idolatria pieniądza
widoczna jest we wspaniałej architekturze banków. A obok banków nie mniej
wspaniałe są siedziby ubezpieczycieli. Świątynie bożka bezpieczeństwa.
Prawda, że życie ojca rodziny znaczy więcej niż nawet najwyższe
odszkodowanie. „Ale przecież pieniądze…”
Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb
człowieka. Ale żadne ubezpieczenie nie daje bezpieczeństwa, lecz wyłącznie
pokrywa ewentualne straty. Żyjemy w iluzji bezpieczeństwa, wierząc w moc
pieniądza. Tylko jednak Bóg daje nam prawdziwe bezpieczeństwo. I to nie
przez usunięcie zagrożeń, ale przez swoją stałą obecność. Prawda, że Bóg jest
jedynym Obrońcą i Zbawicielem, niszczy strach.
Jakie są warunki „kontraktu” ubezpieczeniowego z Panem Bogiem?
Wyznawanie wiary przed ludźmi, świadczenie, iż należę do Jezusa. Jakie są
referencje takiego „Ubezpieczyciela”? Wie o mnie wszystko, zna nawet liczbę
włosów na mojej głowie, ponieważ mnie kocha. Ale to „ubezpieczenie”
obejmuje tylko tych, którzy całkowicie powierzają się miłości Boga. Nie ma
żadnych składek, lecz zaufanie Jego mocy. A ostatecznym celem jest życie
wieczne.

DWUNASTA
NIEDZIELA
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 18 do 25 czerwca 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30

18.06
JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Świerkli.
Za †† ojca Alojzego Mros w rocz. śm., matkę Hildegardę, brata Konrada z pokrewieństwa Mros i Cebula.
Grabczok Za †† rodziców Piotra i Gertrudę Szczepurek, siostrę Weronikę, braci Waltra i Gerarda oraz szwagra Urbanek.
W intencji rodziny Żelasko z podziękowaniem i z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

Poniedziałek 19.06
18.00 W I-szą rocz. śm. Hieronima Wiesner. Procesja eucharystyczna.
Wtorek
20.06
Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
7.00 Do Miłosierdzia Bożego za †† Elfrydę i Jana Lubda oraz ich córkę Teresę Spałek († 13.06.2017).
18.00 Nabożeństwo eucharystyczne i procesja.
Środa
21.06
NMP Opolskiej.
7.00 O wieczną radość w niebie dla †† męża Mieczysława, rodziców, teściów i wszystkich z
pokrewieństwa Oszenda, Kmiecik, Anuszkiewicz.
Czwartek
22.06
17.00 Za †† męża i ojca Gintra, jego teściów Pawła i Marię, rodziców Karola i Monikę, brata, siostrę,
3 szwagrów, z pokrewieństwa. Procesja eucharystyczna.
Piątek
23.06
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.00 Z podziękowaniem na zakończenie roku szkolnego oraz bł. Boże i opiekę na czas wakacji dla dzieci,
rodziców, nauczycieli i wychowawców.
17.00 Grabczok Za † Krystynę Szafrańską – dar róży różańcowej św. Katarzyny – przełożona
p. Edyta Susczyk.
Sobota
24.06
Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela.
7.00 Za †† matkę Joannę, jej męża, córkę i syna, 2 zięciów, wnuków i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za †† Marię i Alfonsa Niedworok, ich rodziców, rodzeństwo i z pokrewieństwa Niedworok i Giza.

Niedziela 25.06
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Grabczok.
7.30 Za †† rodziców Jerzego i Annę Baldy, Stefana i Gertrudę Lisowski, z rodzin Woźnica,
Baldy, Lisowski i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Aurelię Sobek o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
11.00 Grabczok W intencji wszystkich parafianek i parafian mieszkańców Grabczoka i gości.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Irena Wodarz, Ewa Czech, Sabina Świerc, Jolanta Wieczorek
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: Św. Faustyny– przełożona p. Weronika
Kansy.
Bóg zapłać za przygotowanie i udział w procesji Bożego Ciała. Mieszkańcom poszczególnych ulic za przygotowanie
ołtarzy, wszystkim grupom liturgicznym, panom i młodzieży oraz wszystkim parafianom za liczną i pobożną obecność. Dziś
odpust na Świerkli.
Zapraszam do udziału w procesjach eucharystycznych w Poniedziałek po mszy, We wtorek o godz. 18.00 i w Czwartek po
mszy o 17.00 – szczególnie dziewczynki z kwiatami oraz grupy liturgiczne i wszystkich parafian.
Jutro w Poniedziałek spotkanie młodzieży która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania po procesji ok. 19.00 w
salce na farskim ogrodzie. Proszę przynieść ze sobą indeksy oraz książeczki bierzmowania.
We Wtorek po nabożeństwie i procesji spotkanie PZC.
W Czwartek zakończenie procesji eucharystycznych. Poświęcenie ziół i wianków.
W Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i zakończenie roku szkolnego – msza św. z tej okazji o godz. 8.00.
W Sobotę Uroczystość Narodzenie Jana Chrzciciela – stąd za tydzień na Grabczoku odpust ku jego czci – suma
odpustowa o godz. 11.00 poprzedzona procesją od murowskiej drogi. Po południu o godz. 15.00 nieszpory odpustowe.
Także w Sobotę dzieci komunijne z rodzicami udają się na pielgrzymkę dziękczynną do Wambierzyc.
W przyszłą Niedzielę po mszy będziemy mogli złożyć ofiary na Wydział Teologiczny UO.
Informacja ogólno diecezjalne:
W Sobotę w Opolu akt zawierzenia Maryi Miasta Opola – w Środę wspomnienie NMP Opolskiej.
Na Górze św. Anny w Niedzielę pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Ilona Górczyńska i Marek Feliks
zapowiedź druga
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii
Informacje poza duszpasterskie:
Dziś Rajd Szlakiem Rud Żelaza od godz. 14.00.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 25 czerwca do 2 lipca 2017 roku.
Niedziela
25.06
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Grabczok.
7.30 Za †† rodziców Jerzego i Annę Baldy, Stefana i Gertrudę Lisowski, z rodzin Woźnica, Baldy,
Lisowski i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Aurelię Sobek o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
11.00 Grabczok W intencji wszystkich parafianek i parafian mieszkańców Grabczoka i gości.
Poniedziałek 26.06
7.00 Za †† ojca Alfreda, matkę Gertrudę ich braci i siostry, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00 Za †† ojca Wiktora Czech, matkę Marię, syna Rafała, brata Jana i teściową Gertrudę.
ccon. Do Anioła Stróża za roczne dziecko Izabelę Patrzek o zdrowie bł. Boże w rodzinie.
Wtorek
27.06
7.00 Za †† ojca Augusta w rocz. śm., matkę Martę, teścia Jana, rodziców z obu stron i wszystkich
z pokrewieństwa.
Środa
28.06
Św. Ireneusza, biskupa i męczennika.
7.00
Czwartek
29.06
Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła.
7.00 Za †† rodziców Łucję i Ludwika Rudolf, ich rodziców rodzeństwo pokrewieństwo Rudolf, Klimek
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Grabczok Za †† męża i ojca Reinharda Kinder w 11 rocz. śm., rodziców z obu stron i
szwagra Norberta.
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z ok. 10 rocz. sakramentu małżeństwa.
Piątek
30.06
18.00 Grabczok
Sobota
01.07
7.00
18.00 Za †† żonę Mariannę w dniu ur., rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 02.07
TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Łubniany
7.30 Za †† męża i ojca w dniu jego ur., rodziców z obu stron, wszystkich z całej rodziny i
dusze w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Za †† męża i ojca Waldemara, jego rodziców Marię i Augustyna, 3 braci,
teściów Leokadię i Stefana oraz z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Urszula Lisowska, Barbara Soszyńska, Małgorzata Chałupczak, Monika Diaków
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Faustyny, w tym tygodniu: Św. Cecylii – przełożona p. Weronika
Krupa.
Za chwilę przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiary na Wydział Teologiczny UO.
Dzieci i młodzież rozpoczęły wakacje – życzę dobrego odpoczynku i wiele radości wakacyjnej.
W Czwartek uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła – msze św. Brynica 7.00 i 18.00 na Grabczoku o godz. 17.00.
Tego dnia kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej tzw. świętopietrze.
To także 45 rocz. powstania diecezji opolskiej.
W Sobotę rozpoczynamy nowy miesiąc – pierwsza sobota miesiąca – zapraszam do aktu wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej – 6.30 różaniec. msza z komunią i po mszy rozważanie.
Za tydzień w przyszłą Niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium. Tego dnia także odpust u naszych
sąsiadów w Łubnianach – suma odpustowa o godz. 11.00.
Także za tydzień kolejny festyn parafialno-rodzinny na farskim ogrodzie rozpoczęcie o godz. 16.00.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Ilona Górczyńska i Marek Feliks
zapowiedź trzecia
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

Spotkania z Matką.
13 lipca 1917
ks. Tomasz Jaklewicz
Lipcowe zjawienie się Maryi można uznać za najważniejsze. Treść tych objawień nazywa się często tajemnicą fatimską.
Tego dnia na miejscu objawień zgromadziło się już około 2 tys. ludzi, którzy modlili się i śpiewali. Siostra Łucja
relacjonuje: „13 lipca 1917 r. krótko po naszym przybyciu do Cova da Iria, do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy Różaniec z
ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask światła, a następnie Matkę Boską na dębie skalnym.
– Czego sobie Pani ode mnie życzy? – zapytałam.
– Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali Różaniec na cześć Matki
Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać.–
Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest, i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się Pani ukazuje.
– Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc! W październiku powiem, kim jestem i czego chcę, i uczynię cud, aby
wszyscy uwierzyli.
Potem przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie tylko, że Nasza Dobra Pani
powiedziała, że trzeba odmawiać Różaniec, aby w ciągu roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła: – Ofiarujcie się
za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: »O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za
nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi«”.
Po tych słowach następuje widzenie, nazwane tajemnicą fatimską, które składa się z trzech części. Pierwsza zawiera
wizję piekła, druga mówi o nabożeństwie do Serca Jezusa, trzecia (ujawniona dopiero w 2000 r.) to wizja cierpień Kościoła
i Ojca Świętego. Oto relacja Łucji:
Pierwsza i druga tajemnica
„Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi, widzieliśmy w tym morzu
demony i dusze, jakby były przezroczystymi czarami lub brunatnymi żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły
się w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padały na wszystkie strony
jak iskry w czasie wielkich pożarów, bez wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na
ich widok można by ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych
zwierząt. Lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą Matce Najświętszej, która
nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba (w pierwszym widzeniu). Bo gdyby tak nie było, sądzę, że
bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia. Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze
smutkiem: »Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie
pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się
druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje,
że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec,
przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na
zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje
błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec Święty będzie
bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty
poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat
wiary, itd. Tego nie mówcie nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie Różaniec, mówcie po każdej
tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do
nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia«”.
Trzecia tajemnica
Małe „itd.”, zamieszczone w relacji Łucji, kryje trzecią część fatimskiej tajemnicy, którą pominęła ona w przytoczonej
relacji. W 1943 roku wizjonerka ciężko zachorowała w klasztorze. Na polecenie swojego biskupa spisała 3 stycznia 1944
roku tekst trzeciej części. Koperta z tekstem była przechowywana najpierw w siedzibie biskupa, a od 1957 roku w tajnym
archiwum Świętego Oficjum. Oto treść tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej:
„Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła
trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły
one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką
ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, pokuta, pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś
podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim: biskupa odzianego w biel. Mieliśmy
przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą
górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego
korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym
krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej
drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy
ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani,
zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża
były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze
zbliżające się do Boga”.

