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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
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SZESNASTA
NIEDZIELA ZWYKŁA

ZAPOMNIANA CIERPLIWOŚĆ
Co takiego rozwija człowieka, daje mu siłę, radość, zapał? Jest to miłość. A
pierwszą cechą miłości jest cierpliwość. Cnota, której dziś wszyscy tak bardzo
potrzebujemy!
Nie potrafimy już czekać. Wszystko musi być natychmiast. Żyjemy w coraz większym
pędzie, niepokoju, napięciu. Mamy mnóstwo zobowiązań do zrobienia „na wczoraj”. W takim
klimacie człowiek nie może rozwijać się pogodnie. I nie ma tu mowy o pielęgnowaniu życia
duchowego, które potrzebuje czasu, spokoju, procesu wzrostu i wiele cierpliwości. Cisza,
koncentracja i cierpliwość są niezbędne w rozeznawaniu, czyli oddzielaniu tego, co moje, od
tego, co Boże. Tego, co złe, od tego, co dobre.
Bóg sieje w naszym życiu dobro przez swoją łaskę, sakramenty, dobrych ludzi,
wydarzenia. Podobnie szatan sieje w nas zło przez pokusy, zwątpienie, zniechęcenie, złe
czyny i grzeszne wybory. Często bardzo trudno jest jasno ocenić, czy dana decyzja lub
postawa są dobre, czy złe. Czy pochodzą z Bożego natchnienia, czy są owocem własnego
egoizmu lub pokusą złego? Dlatego potrzebujemy czasu, aby się przyglądać „wzrostowi”
posianego w naszym sercu ziarna.
Święty Ignacy Loyola mówił, że każde dzieło ma swój początek, środek i koniec.
Dzieło Boże dobrze się zaczyna, przebiega i kończy. Dzieła nasze lub szatana mogą się
dobrze zaczynać, lecz w miarę rozwoju środek staje się niejasny, a końcówka zmierza ku
złemu. Im wcześniej się zorientujemy, tym lepiej, aby zaprzestać tego działania lub
radykalnie je zmienić.
Niech Chrystus napełni nasze serca swoją cierpliwością, aby dobro w nas wzrastało.

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

WIARA TO SKARB
Jezus wiedział, że dobry obraz może powiedzieć znacznie więcej niż nawet
najdłuższe objaśnienie. Dlatego tak często posługiwał się przypowieściami. Aby nam
przybliżyć, czym jest królestwo niebieskie, użył obrazu skarbu znalezionego w roli,
drogocennej perły oraz sieci zarzuconej w morze.
Dzisiaj najbardziej popularnymi obrazami są filmy. Niestety, tylko nieliczne
zasługują na uwagę. Znakomita większość to śmieci zapełniające naszą wyobraźnię. Są
jednak i takie, po jakie warto sięgnąć. Na przykład film pt. „Cristiada” ukazujący
dramatyczną historię meksykańskich chrześcijan.
Spośród wielu wątków utworu warto zwrócić uwagę na historię konfrontacji
dwóch dawnych przyjaciół, którzy stają po przeciwnych stronach frontu. Obaj są
niewierzący. Pierwszy to prezydent Meksyku. Uważa on, że chrześcijaństwo stoi na
przeszkodzie rozwoju nowoczesnego państwa. Sądzi, że to tylko system poglądów i
wierzeń, które można dowolnie zmieniać. I dlatego bezwzględnie stara się podporządkować
Kościół swoim planom, rozpętując prześladowania chrześcijan. Drugi to wybitny generał,
który jednak ocenia chrześcijaństwo pozytywnie i stara się pomóc prześladowanym,
podejmując walkę przeciwko wojskom prezydenta. Najciekawszy jest jednak w filmie
moment, kiedy niewierzący generał odkrywa, że chrześcijaństwo to nie tylko system
wierzeń, zachowań i poglądów, o które warto się bić. Dzięki świadectwu wielu wierzących,
a zwłaszcza pewnego chłopca, którego traktuje jak własnego syna, odkrywa, że wiara to
ukryty skarb, który warto nabyć nawet za cenę własnego życia.

SIEDEMNASTA
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ŚWIĘTO
PRZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO

GÓRA ODWAGI
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana na górę wysoką i tam przemienił się wobec nich.
(por. Mk 9, 2)

Pan na górę zabiera uczniów. Chce, by Go zobaczyli w chwale i wzmocnili się na dni
Jego Męki. Odzienie staje się lśniąco białe, odmienia się Jego oblicze, a z nieba daje się słyszeć
głos. Uczniowie jednak – zamiast wyrazić gotowość pójścia z Jezusem drogą Męki – domagają się
trwania na miejscu. Dobrze im z Panem, który, choć wywołuje lęk, manifestuje swą wielkość i
boskość. Nie rozumieją Jezusowych słów o Męce, o powstaniu z martwych. W godzinie Męki, gdy
Jezus objawi się w swoim poniżonym człowieczeństwie, pod krzyżem pozostanie tylko Jan.
My wiemy, jaki jest sens Jezusowej Męki, czym jest powstanie z martwych.
Wsłuchujemy się w Jezusowe: „Nie lękajcie się”. Człowiek paschalny pozbawiony jest lęku.
Człowiek Zmartwychwstania przez życie, które bywa drogą krzyżową, idzie odważnym krokiem.
Idzie za Zmartwychwstałym, którego blask najpełniej objawił się w grobie, który przestał być
miejscem śmierci, a stał się miejscem nowego narodzenia.
A co z tymi, którzy nie wiedzą, za kim iść, którzy życie zamienili w konsumpcję, którym
– jak pisze Różewicz – „światło bramki zastąpiło światło wiekuiste”? Musimy tak iść, by ze
świętym niepokojem zapragnęli iść za nami. Bo tylko naszymi śladami pójdą Jego śladem.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 23 do 30 lipca 2017 roku.
Niedziela
23.07
SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Do MBNP, Miłosierdzia Bożego i do Anioła Stróża z ok. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci.
9.15 Grabczok W 30 dzień śmierci p. Rut Spisla.
10.30 Za nowożeńców Ilonę i Marka oraz bł. Boże w rodzinie Górczyńskich i Feliks.
16.00 Nieszpory Niedzielne i poświęcenia pojazdów.
Poniedziałek 24.07
18.00
Św. Jakuba, apostoła.
Wtorek
25.07
7.00
Środa
26.07
Uroczystość Św. Anny, matki NMP, patronki Diecezji Opolskiej.
7.00 Za †† poległego ojca Stefana Patrzek, matkę Gertrudę, rodziców Cecylię i Feliksa Nalewaja
oraz z pokrewieństwa.
Czwartek
27.07
Św. Joachima, ojca NMP.
12.00 Ślub rzymski: Ewelina Długosz – Dawid Pogrzeba.
17.00 Do MBNP, św. Józefa, św. Jana Pawła II z prośbą o Bożą opiekę dla Dawida z ok. 18 rocz. ur.
oraz o zdrowie bł. Boże w rodzinie.
Piątek
28.07
7.00 Za †† Antoniego i Franciszkę ich rodziców i rodzeństwo, rodziców Jana i Elżbietę, brata Józefa,
siostrę Jadwigę i ich współmałżonków oraz wszystkich krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Grabczok Za † Rut Spisla - Dar Róży Różańcowej Św. Brygidy - przełożona p. Halina Nanko.
Św. Marty.
Sobota
29.07
18.00

Niedziela 30.07 SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Czarnowąsy.
7.30 Za †† męża Lucjusza w rocz. śm., jego rodziców Krystynę i Andrzeja, ich dzieci ,
rodziców Franciszkę i Stefana, 5 braci, siostrę, 2 szwagrów wszystkich z
pokrewieństwa Niestrój Pogrzeba.
9.15 Grabczok Za †† ojca i męża Józefa Komor w 6 rocz. śm., teściową Teresę Cygan
w I-szą rocz. śm.
10.30 Z podziękowaniem i prośbą o bł. Boże opiekę i potrzebne łaski dla nowożeńców
Eweliny i Dawida.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Teresa Lasek, Renata Kowalczyk, Weronika i Monika Klimek, Katarzyna Telecka
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Katarzyny– przełożona p.
Brygida Dendera.
Za chwilę przed kościołem możemy złożyć ofiary na pomoc ofiarom kataklizmu w naszej diecezji (Landzmierz)
– Bóg zapłać za ofiary.
Zapraszam dziś na godz. 15.00 Nieszpory Niedzielne z poświęceniem pojazdów ku czci św. Krzysztofa oraz do
złożenia ofiary na pomoc misjonarzom naszej diecezji – (1 gr za 1 km).
W przyszłą Niedzielę odpust ku czci św. Anny w Czarnowąsach – suma odpustowa o godz. 11.00.
Zbliża się termin odpustu parafialnego – 13 sierpnia – zapraszam do przygotowania zalycek za zmarłych –
kartki na ostatniej ławce. Zabliżający się odpust to także okazja aby zadbać o zieleń na naszym cmentarzu.
Grabczok:
W tym miesiącu - lipcu złożono 1150,- zł na nasz kościół. Bóg zapłać złożone ofiary oraz paniom za ich
zebranie. W piątek 28 lipca wyjazd dla dzieci i młodzieży do Bajkowego lasu. Zapisy na wyjazd u P. Sołtys do
środy 26 lipca. Również w Środę w Zagwiździu bezpłatne badania mammograficzne – 9.00 – 16.00.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Martyna Pawełek z Niewodnik i Adrian Kowalczyk z Brynicy
zapowiedź pierwsza
Ewa Czachorowska z Opola i Mariusz Farys z Opola
zapowiedź pierwsza
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 30 lipca do 6 sierpnia 2017 roku.
Niedziela
30.07
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Czarnowąsy.
7.30 Za †† męża Lucjusza w rocz. śm., jego rodziców Krystynę i Andrzeja, ich dzieci , rodziców
Franciszkę i Stefana, 5 braci, siostrę, 2 szwagrów wszystkich z pokrewieństwa Niestrój Pogrzeba.
9.15 Grabczok Za †† ojca i męża Józefa Komor w 6 rocz. śm., teściową Teresę Cygan w I-szą rocz. śm.
10.30 Z podziękowaniem i prośbą o bł. Boże opiekę i potrzebne łaski dla nowożeńców Eweliny Dawida.
Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.
Poniedziałek 31.07
18.00 Za †† Jana Czech, rodziców i syna Rafała.
Wtorek
01.08
Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i Doktora kościoła.
7.00 Do MBNP z ok. rocz. sakramentu małżeństwa o zdrowie, bł. Boże i dalszą opiekę w rodzinie.
Środa
02.08
.
7.00 Za † ojca Józefa z I-szą rocz.. śm.
Czwartek
03.08
18.00 Za †† męża i ojca Ryszarda w 15 rocz. śm., rodziców Konrada i Elżbietę, teściów Piotra i Joannę,
z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
04.08
Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera. Pierwszy Piątek miesiąca.
7.00 W intencji czcicieli NSPJ.
17.00 Grabczok Za †† rodziców Michała i Annę Gawlickich, siostrę Salomeę, brata Ludwika i
pokrewieństwo z obu stron.
18.30 Za †† męża i ojca Jana Wiench, w I-szą rocz. śm.
Sobota
05.08
7.00 Za †† matkę Gertrudę, ojca Alfreda ich braci i siostry, dziadków z obu stron i z pokrewieństwa.
15.00 Do Bożej Opatrzności NMP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie bł. i
pomoc z ok. 80 rocz. ur.
18.00 Za †† matkę Apolonię, ojca Stefana oraz ich zięcia Helmuta i wnuka Rafała.
Niedziela
06.08
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. Odpust Popielów.
7.30
9.15 Grabczok Za †† Jana Berger, brata Józefa, siostrę Marię i szwagra Jana.
10.30 Za †† męża i ojca Antoniego, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Agnieszkę i Pawła, 3 siostry,
szwagierkę Martę, 3 szwagrów, wszystkich z pokrewieństwa Spisla i Peszel.
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Karina Sochor, Katarzyna Kurc, Teresa i Manuela Bort
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: Św. Anny – przełożona p. Krystyna
Kotula.
W tym tygodniu pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św. spowiedzi i
komunii wynagradzającej Sercu Jezusowemu. W piątek odwiedziny u naszych chorych do południa, a
wieczorna msza św. o godz. 18.30.
W Sobotę zapraszam do uczczenia Niepokalanego Serca NMP – różaniec 6.30, msza i rozważanie 15 min.
Za tydzień odpust ku czci MB Anielskiej w Popielowie – suma odpustowa o godz. 11.00.
W niedzielę 6 sierpnia 2017 r. odbędzie się XV Pielgrzymka Motocyklistów na Górę Świętej Anny. O godz. 9.00
uczestnicy zbierają się w Grocie Lurdzkiej, zaś o godz. 11.30 uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie
Metropolita Górnośląski, ks. arcybiskup Wiktor Skworc
41. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 13 sierpnia z Nysy, 14 sierpnia z Opola, Raciborza i
Głubczyc, a 15 sierpnia z Kluczborka. Przyświecać jej będzie hasło: Z Maryją idziemy głosić Ewangelię
Miłosierdzia. Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę 19 sierpnia.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Martyna Pawełek i Adrian Kowalczyk
zapowiedź druga
Ewa Czachorowska i Mariusz Farys zapowiedź druga
Paulina Staś z Grabczoka i Mateusz Rother z Opola-Czarnowąs zapowiedź pierwsza
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 6 do 13 sierpnia 2017 roku.
Niedziela
06.08
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. Odpust Popielów.
7.30 Za †† matkę Gertrudę, ojca Alfreda ich braci i siostry, dziadków z obu stron i z pokrewieństwa.
9.15 Grabczok Za †† Jana Berger, brata Józefa, siostrę Marię i szwagra Jana.
10.30 Za †† męża i ojca Antoniego, jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Agnieszkę i Pawła, 3 siostry,
szwagierkę Martę, 3 szwagrów, wszystkich z pokrewieństwa Spisla i Peszel.
Poniedziałek 07.08
18.00 Za †† rodziców i dziadków Zuzannę i Edmunda w rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
08.08
Św. Dominika, prezbitera.
7.00 Za †† syna Joachima Sochor, rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana ich rodziców, brata Huberta,
szwagra Wilhelma i z pokrewieństwa.
Środa
09.08
Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy.
7.00 Za †† męża i ojca Piotra Koszyk, z rodzin Koszyk, Szymczykiewicz, Kałuża.
Czwartek
10.08
Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
18.00 Za †† ojca Jerzego Szewczyk, babcię Joannę, dziadka Pawła, ciotki, wujków, kuzyna, kuzynkę i
z pokrewieństwa.
Piątek
11.08
Św. Klary, dziewicy.
7.00 Za †† matkę Klarę z ok. ur., jej męża Jana, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Grabczok Za † męża Gintra Susczyk o spokój jego duszy.
Sobota
12.08
17.30 Nieszpory odpustowe.
18.00 Za †† dwie matki Marię i Annę, ojca Pawła, ich rodziców, 3 synów, zięcia i całe pokrewieństwo.

Niedziela 13.08
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust.
7.30
9.15 Grabczok Za † męża i ojca Arnolda Filip w 30-ty dzień po śmierci.
11.00 Ku czci św. Szczepana za parafianki, parafian oraz wszystkich gości.
15.00 Nieszpory Odpustowe.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Joanna Żelasko, Czora Marta, Maria Pek, Anna Pytel
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Anny, w tym tygodniu: Św. Szczepana – przełożony p. Gerhard Kurtz.
W Czwartek po wieczornej mszy spotkanie dla ministrantów przed odpustem.
Za tydzień odpust parafialny. Liturgiczny obchód odpustowy rozpoczniemy pierwszymi nieszporami o godz.
17.30 w Sobotni wieczór, a kończymy nieszporami w niedzielne popołudnie o godz. 15.00.
W Poniedziałek po odpuście spotkanie dla naszych seniorów i chorych o godz. 9.00, a wieczorem o godz. 18.00
msza św. za zmarłych zalycanych z procesją i modlitwami na cmentarzu. Zalycki można składać w zakrystii bądź
kancelarii.
Na uroczystość odpustową zapraszam wszystkie grupy liturgiczne: ministrantów, dziewczyny z grona dzieci
Maryi, szafarzy, orkiestrę, organistów, panów do noszenia baldachimu oraz młodzież do figur:
dziewczyny: Milena Krzyścin, Wiktoria Wieczorek, Sandra Ciernia, Hanna Niedworok, Żaneta Sznapka,
Zuzanna Mikoś, Weronika Borowska oraz chłopców: Daniel Hadryś, Kamil Krystończyk, Marlon Leja, Szymon
Jendryca, Maciej Sochor, Maciej Diaków, Łukasz Langosz – proszę młodzież o przygotowanie figur i ich ubranie
kwiatami w Sobotę przed odpustem.
Zapraszam także panie z róż różańcowych do noszenia sztandaru i figury w tym roku z róż: Św. Elżbiety, Marii
Magdaleny i Faustyny.
Spowiedź przed odpustem: Dzieci i młodzież zapraszam w Czwartek od godz. 17.00. okazja także przed każdą
mszą św., również w Sobotę od godz. 17.00.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Martyna Pawełek i Adrian Kowalczyk
zapowiedź trzecia
Ewa Czachorowska i Mariusz Farys zapowiedź trzecia
Paulina Staś i Mateusz Rother
zapowiedź druga
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

