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MARIA I MARTA 
‘Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. 

Maria obrała najlepszą cząstkę” (Łk 10, 41-42) 

W Ewangelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę Chrystus pomaga każdemu z 

nas odkryć religijne znaczenie gościnności, która jest nie tylko gestem ludzkim, ale 

również jednym z aspektów przykazania miłości. Przyjęcie gościa pod swój dach jest 

równoznaczne z przyjęciem Chrystusa, który przypomina, że wszyscy jesteśmy na tym 

świecie jedynie gośćmi, przybyszami zdążającymi do Pana, którzy mają na ziemi coś do 

zrobienia. Ale w jaki sposób? Jezus mówi o jedynej rzeczy, która jest sensem i celem 

życia człowieka. I wcale nie jest to widoczna dziś u wielu aktywność powodująca 

zabieganie, chory pośpiech i chroniczny niepokój. Nie jest to też działanie pod presją 

lęku, że ‘nie zdążę na czas”. Nie jest to też, tak często obserwowana, bierność czy 

unikanie obowiązków. Tym czymś jest miłość. Bo cóż za korzyść odniesie człowiek jeśli 

zyska cały świat? Czy Ten, który nas stworzył, który jest z nami, który nas strzeże nie 

obiecał nam, że jeżeli będziemy starać się o królestwo Boże i o Jego miłość, to wszystko 

inne będzie nam dodane? Zastanówmy się zatem dziś nad słowami Chrystusa i 

uwierzmy, że najlepszym sposobem bycia Martą jest… bycie Marią. 

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

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ! 
'Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię". (Łk 11, 2) 

Całe życie Jezusa było modlitwą. Wydzielał On godziny, a niekiedy całe dnie 

lub noce, ze swej niezmiernie bogatej i rozmaitej działalności na modlitwę, to znaczy 

na rozmowę z Ojcem. Uczniowie zauważyli, że Jezus powracał z modlitwy jeszcze 

bardziej promieniejący, lepszy. Zapragnęli więc i oni modlić się. Czuli jednak, że ich 

modlitwa jest niedoskonała, dlatego wypowiedzieli prośbę: 'Panie, naucz nas modlić 

się!" Jest to modlitwa o modlitwę. Mówi, że modlitwa jest darem, że modlitwy 

najlepiej uczy nas Jezus, który modlił się w sposób doskonały. Życie stawia nas na co 

dzień przed dziesiątkami nowych zadań, których także musimy się uczyć. Od 

dzieciństwa spieszymy na różne lekcje, treningi i stajemy się coraz bardziej 

wykształceni. Czy jednak uświadamiamy sobie, że nie umiemy się modlić? Czy 

zauważamy, że często w ogóle się nie modlimy? A przecież przez krzątaninę naszego 

codziennego życia zmierzamy do wieczności. Czy bez modlitwy nie zgubimy z oczu 

tego celu, czy bez modlitwy nie utracimy naszej więzi z Bogiem? Tylko połączenie 

modlitwy i pracy utrzyma nas w dobrej kondycji duchowej i poprowadzi bezpiecznie 

do ostatecznego celu. 
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MARNOŚCIĄ WSZYSTKO JEST 
Pewien zamożny człowiek rozważał sam w sobie: 'Co tu począć? Nie mam gdzie 

pomieścić moich zbiorów". (Łk 12, 17) 

'Marność nad marnościami - wszystko marność" (Koh 1, 2) - powtarzamy za 

starotestamentalnym mędrcem i mamy przekonanie, że to, co powiedział, jest prawdą. 

Tak, 'wszystko jest marnością" (por. Koh 1, 2) wobec Boga i bez Boga. Od Niego 

'wszystko" otrzymuje sens i dynamikę. Bogacz z Ewangelii jest symbolem człowieka, 

który pozbawił swoje życie głębszego sensu. 'Wszystkim" są dla niego gromadzone 

dobra ziemskie, one pozbawiły go osiągnięcia czegoś wyższego. Człowiek ma prawo 

posługiwać się ziemskimi dobrami i cieszyć się nimi. Nie należy okazywać pogardy dla 

dóbr tego świata, ale nie wolno nam zamykać się wyłącznie w ich świecie: 'Dążcie do 

tego, co w górze (...) zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne (...) w waszych 

członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 

bałwochwalstwem" (Kol 3, 2. 5.) - przypomina nam dziś św. Paweł Apostoł. Jako 

chrześcijanie wezwani jesteśmy do życia pełniejszego, w którym to, co materialne i to, 

co duchowe tworzy harmonię. Prawdziwa harmonia w nas i w świecie nastaje wtedy, 

gdy szczerze pragniemy, aby w naszym życiu 'wszystkim we wszystkim był Chrystus" 

(por. Kol 3, 11). 
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 17 do 24 lipca 2022 roku. 

 

Niedziela 17.07  SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† babcię Zofię, ojca Władysława, babcię, 2 dziadków, stryjków, ciotkę,  

  koleżankę i z pokrewieństwa. 

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie  

    z ok. I-szej rocz. sakramentu małżeństwa pp. Karoliny i Dawida. 
 10.30 Za †† rodziców ojca Jerzego i matkę Gertrudę Komor.   

 

Poniedziałek 18.07   

   

 18.00  

Wtorek  19.07  

 7.00  

Środa  20.07  Bł. Czesława, prezbitera, patrona Diecezji Opolskiej. 

 7.00  

Czwartek  21.07  . 

   

 18.00 Za †† poległego ojca Stefana Patrzek, matkę Gertrudę, brata Herberta, jego żonę, z rodziny  

  Patrzek i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  22.07  Św. Marii Magdaleny.  

    

 18.00 Grabczok  

Sobota 23.07  Św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy. 

   

 18.00 Za †† żonę i matkę Helenę Marsolek w 14 rocz. śm., jej siostrę Martę oraz brata Herberta,  

  a także z rodzin Świerc, Marsolek i Przybyła. 

 

Niedziela 24.07  SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca i męża Józefa Komor w 11 rocz. śm. oraz teściową Teresę  

    Cygan. 

 10.30 Za †† rodziców Łucję i Józefa, siostrę Różę, z pokrewieństwa z obu stron oraz  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Dorota Pogrzeba, Klaudia Marsollek, Edyta Feliks, Weronika Górecka 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Barbary, w tym tygodniu: Św. Łucji – przełożona p. 

Urszula Kałuża.  

Liturgia najbliższego tygodnia wspomina: w Środę bł. Czesława, patrona naszej diecezji, w Piątek 

św. Marię Magdalenę, a w Sobotę św. Brygidę, patronkę Europy. 

25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców – stąd w przyszłą Niedzielę 

po każdej mszy będzie modlitwa i poświęcenie pojazdów. Przy tej okazji możemy złożyć ofiary 

które będą przeznaczona dla misjonarzy naszej diecezji, szczególnie na zakup środków transportu. 

Za tydzień odpust ku czci św. Anny w Opolu – Czarnowąsach; suma odpustowa o godz. 11.00 – 

szczegóły odpustowe na plakacie w gablocie. 

Pielgrzymka do Ojcowa, Krakowa i Wieliczki – osoby które się zgłosiły prosimy o wpłatę zaliczki 

200,- zł. 

Informacje diecezjalne: w dniach 18 – 23 lipca na Górze św. Anny święto młodzieży. Odpust ku 

czci św. Anny od Piątku do Niedzieli – suma odpustowa o godz. 11.00 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 24 do 31 lipca 2022 roku. 

 

Niedziela 24.07  SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca i męża Józefa Komor w 11 rocz. śm. oraz teściową Teresę Cygan. 

 10.30 Za †† rodziców Łucję i Józefa, siostrę Różę, z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące. 

 

Poniedziałek 25.07  Św. Jakuba, apostoła. 

   

 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur. p. Anny, z prośbą o dalsze  

  zdrowie i Opiekę Boża w rodzinie.  

Wtorek  26.07  UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI NMP. 

 7.00  

Środa  27.07  Św. Joachima, ojca NMP. 

 7.00  

Czwartek  28.07  . 

   

 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże  

  z ok. 18 rocz. ur. Łukasza  Langosz.  

Piątek  29.07  Św. Marty, Marii i Łazarza.  

    

 18.00 Grabczok Do MBNP z  podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże  

    w rodzinie pp. Białas. 

Sobota 30.07  . 

 15.00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Julię Brzeźniak o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 18.00 Za †† męża i ojca Józefa Matros w 2 rocz. śm., ojca Helmuta, z pokrewieństwa Kowalczyk i  

  Matros oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 31.07  OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur.  

    p. Lidii Koziol, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i Boże bł. 

 10.30 Za †† rodziców Szarlotę i Emanuela, Klarę i Wincentego, dziadków, siostry, brata,  

  szwagierki, szwagrów i z pokrewieństwa.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Magdalena Dzieszko, Sylwia Brzana, Kornelia Mania, Barbara Grus 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – 

przełożona p. Bernadetta Sówka.  

Dziś w Opolu – Czarnowąsach odpust ku czci św. Anny. 

Za chwilę modlitwa i poświęcenie pojazdów na naszych parkingach, przy tej okazji możemy 

złożyć ofiary przeznaczona dla misjonarzy naszej diecezji – Bóg zapłać. 

Liturgia tego tygodnia wspomina: jutro św. Jakuba, we Wtorek św. Annę matkę NMP, główną 

patronkę diecezji opolskiej, w Środę św. Joachima ojca NMP, w Piątek św. Matrę, Marie i Łazarza. 

Przygotowania do odpustu parafialnego – proszę o konserwację zieleni na cmentarzu oraz 

przygotowanie zalycek – wypominek za naszych zmarłych – na ostatniej ławce kartki. 

Informacje diecezjalne: W dniach 14 – 20 sierpnia Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 31 lipca do 7 sierpnia 2022 roku. 

 

Niedziela 31.07  OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur. p. Lidii  

    Koziol, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i Boże bł. 

 10.30 Za †† rodziców Szarlotę i Emanuela, Klarę i Wincentego, dziadków, siostry, brata, szwagierki,  

  szwagrów i z pokrewieństwa.  

 

Poniedziałek 01.08  Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Doktora Kościoła. 

   

 18.00 Za †† matkę Apolonię, ojca Stefana, męża Helmuta syna Rafała. 

Wtorek  02.08  

 7.00  

Środa  03.08  . 

 7.00  

Czwartek  04.08  Św. Jana Marii Vianeya, prezbitera. 

   

 18.00 Za †† ojca Ryszarda, matkę Angelę, teścia Jerzego, Ewelinę, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

Piątek  05.08  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za † żonę Teresę Nanko w 30-tą rocznicę śmierci. 

 18.30 W 30 dzień po śm. Jadwigi Kozioł.  

Sobota 06.08  Pierwsza Sobota miesiąca. Święto Przemienienia Pańskiego. 

 7.00  

 11.00 Ślub rzymski: Natalia Nanko - Damian Mainka 

 18.00 Za †† męża i ojca Józefa Klimek, Jadwigę, Józefa i Andrzeja Dendera, wszystkich z rodziny.  

 

Niedziela 07.08  DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30  

 9.15 Grabczok  

 10.30  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Teresa Filipowicz, Maria Kania, Ewa Mojsiejewicz, Elżbieta Dudek 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Anny – przełożona p. 

Krystyna Kotula.  

Jutro rozpoczynamy nowy miesiąc zapraszam więc do przyjęcie sakramentów św.: spowiedzi i komunii 

wynagradzającej Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu NMP.  

Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. 

W Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorna msza św. o godz. 18.30. 

W tym tygodniu przypada 2 sierpnia i można zyskać odpust procjunkuli: właśnie we Wtorek, bądź dziś 

albo za tydzień. 

Liturgia w tym tygodniu wspomina jutro św. Alfonsa Liguoriego, w Czwartek św. Jana Marię Vianeya. W 

Sobotę święto Przemienienia Pańskiego. W Sobotni poranek zapraszam na nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu NMP: różaniec, msza z komunia i medytacja. 

Za tydzień nasza kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Także w przyszłą Niedzielę odpust ku czci MB Anielskiej w Popielowie – suma odpustowa o godz. 11.00. 

W związku z naszym odpustem zapraszam do sztandarów i figur następujące osoby: sztandar róż 

różańcowych róża św. Łucji – przełożona p. Urszula Kałuża. Do figur naszą młodzież: Julia Gładki, Natalia 

Langosz, Justyna Pacak, Wiktoria Pikos, Paulina Schwientek, Zuzanna Wierszak, Madlena Cebula, Lena 

Dzieszko oraz chłopców: Łukasz Cebula, Kamil Malesa, Dawid Oremek, Kacper Antkowiak. 



 

 


