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XIII Niedziela Zwykła – Jesteśmy wezwani, aby żyć wiarą, wyznawać ją
i odważnie świadczyć o niej (KKK 1816)
Słowo Boże: 1 Krl 19,16-21; Ga 5,1-18; Łk 9,51-62
Liturgia XIII Niedzieli Zwykłej zwraca nam uwagę na
konkretne postawy warunkujące nasze życie w światłości
Pana. Mowa jest o potrzebie radykalizmu w akceptacji
i wypełnianiu Bożego słowa, potrzebie trwania w wolności
i postępowania według Ducha.
W modlitwie dnia Kościół wyraża swą świadomość, że
u podstaw takiego życia w światłości Pańskiej jest Boża łaska przybrania nas za synów
i córki Ojca Niebieskiego, która czyni nas dziećmi światłości. Sama łaska jednak nie wystarcza. Bez współpracy z nią chrześcijanin jako dziecko światłości może popaść w ciemności błędu. Stąd prośba do Boga: „Spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy”.
W Ewangelii Jezus zwraca nam uwagę na to, że życia w blasku Jego prawdy nie da
się realizować w oparciu o szumne deklaracje: „Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek się
udasz”. Jego słowo domaga się radykalizmu przyjęcia – pójścia już. Bo ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie można
więc przyjąć postawy, którą wyraża słowo „pójdę” – lecz słowo „Panie, idę”. Chodzi
o postawę, którą dobrze wyrażają słowa wprowadzone w śpiew między Alleluja: „Mów,
Panie, bo sługa Twój słucha”. U ich podstaw jest zaufanie do Boga, przekonanie, że ma
słowa życia wiecznego. Psalmista sugeruje, aby uznać w Bogu Pana, aby Pana stawiać
sobie przed oczy i nie bać się być Jego sługą. (…) Życie w światłości Pańskiej domaga się
od nas, dzieci światłości, przyjęcia bez lęku postawy sługi Pana, który pozwala się prowadzić Jego Duchowi. Weźmy to sobie mocno do serca, abyśmy w tym rozpoczynającym się
czasie wakacyjnego odpoczynku jako dzieci światłości nie popadli w ciemności grzechu
i błędu, i nie dawali zgorszenia, zwłaszcza maluczkim. Niech Pan nas strzeże i prowadzi,
pozwala i pomaga żyć w blasku swej prawdy.
bp Andrzej Czaja

26 czerwca 2022

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj XIII Niedziela Zwykła. Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.
2. W czasie wakacji w niedzielę nie będzie przed Mszą św. komentarza do Ewangelii.
3. Dzisiaj na Górze Św. Anny, w ramach dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców,
o godz. 10.00 sprawowana będzie Eucharystia połączona z aktem zawierzenia Bogu
rodzin naszej diecezji.
4. We wtorek 28 czerwca br. minie dokładnie 50 lat od erygowania Diecezji Opolskiej.
Tego dnia o godz. 18.30 w katedrze opolskiej sprawowana będzie uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na tę
uroczystość wszystkich wiernych całej diecezji.
5. W środę święto ku czci śś. Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.
6. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek: 17.00 – 18.00 Godzina Święta, 18.00 – Msza św.
W piątek: 7.00 i 18.00 – Msza św., 8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
W sobotę: 8.00 – Msza św. i modlitwa do MB, 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa.
7. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia 30. minut przed Mszą św. (zobacz s. 2 i 3).
8. Po kilku miesiącach powrócił na swoje miejsce krzyż misyjny, który został poddany
renowacji. Tę pracę wykonali: Antoni Wicher, Hubert Sznajder, Tadeusz Bandzerewicz
i Andrzej Biela. W tym dziele swój udział mają też: Józef Wojtala, Bernard Smiatek,
Anna Wolska i Joachim Bekiersz. W/w bardzo dziękuję.
9. Bardzo dziękuję za poczuwanie się do odpowiedzialności za sprawy parafialne,
te duszpasterskie i te materialne.
10. Kolekty: 26 czerwca – na potrzeby parafialne
29 czerwca – na Stolicę Apostolską
3 lipca – na seminarium duchowne.
11. Wszystkich mężczyzn zapraszamy do udziału w kolejnym «Męskim Różańcu», który
odbędzie się 2 lipca br. w kościele Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu (na
Górce). Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 8:00, po niej procesja wokół kościoła.
Dziękuję osobom z Rejonu 15(16). (Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27; 2, 8, 26, 28.)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
26 – 2 lipca

Rejon
17.

Mieszkańcy ulic
Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
3 – 9 lipca

18.

Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165
136, 138, 140, 142, 146, 148.
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Złota myśl tygodnia: „Lęk należy do istoty umierania. W śmierci już go nie ma, bo ja jestem
wtedy na progu wieczności. Kończy się wiara, bo zaczyna się widzenie Boga twarzą w twarz.
Kończy się nadzieja, bo się spełnia. Jedynie miłość przekracza z nami próg wieczności”.
abp Alfons Nossol

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Franciszkę Bartela, teściów Leona i Gertrudę
Gabrielczyk, męża Bernarda, z pokrewieństwa i dusze w cz. c.
XIII Niedziela Zwykła – 26 VI 2022
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – za + tatę Władysława Ryszczuk, + Jana Olejnik,

++ z rodzin Ryszczuk i Chaberski.

10.00 – 10.25: spowiedź św.

M: 10.30 – za ++ rodziców Piotra i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak,
męża Herberta, rodzeństwo i z pokrewieństwa.
*Dzisiaj nie będzie nabożeństwa popołudniowego
Poniedziałek (27 VI) – dzień powszedni
6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec

M.: *7.00 – za ++ Jakuba i Genowefę Pacholik.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

Wtorek (28 VI) – św. Ireneusza, biskupa i męczennika, doktora Kościoła
12.30 – Msza św. ślubna: Tomasz Pindyk i Patrycja Łątka.
17.30 -17.55: spowiedź św. i różaniec

M.: 18.00 – za ++ rodziców Julię i Czesława Bauer.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

Środa (29 VI) – śś. Apostołów Piotra i Pawła
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Czwartek (30 VI) – dzień poprzedzający pierwszy piątek lipca
17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja
i biskupa Rudolfa, kapłanów i siostry zakonne, o powołania
do służby Bożej naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”

M.: 18.00 – za + męża i ojca Piotra Moskal (z ok. Urodzin i Imienin)
oraz ++ z pokrewieństwa.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

Piątek (1 VII) – pierwszy piątek miesiąca
*6.30: spowiedź św. i różaniec

M.: *7.00 – ……………………………………..…………… (intencja wolna).
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne
8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)
*17.00 – 17.55: spowiedź św., 17.30 - różaniec

M.: 18.00 – za + Jana Dura (w miesiąc po śmierci).

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

Sobota (2 VII) – pierwsza sobota miesiąca
7.30 – spowiedź św. i różaniec

M.: 8.00 – ………………………………………………………. (intencja wolna).
Litania i modlitwa do Matki Bożej
Zmiana tajemnic różańcowych (spotkanie w salce będzie 9 lipca)
17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.50: spowiedź św. 17.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

6.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 18.00 – za + męża i ojca Ryszarda Nowickiego,
++ rodziców Marię i Wincentego Wencel, z pokrewieństwa oraz dusze w cz. c.

17.30 -17.55: spowiedź św. i różaniec

XIV Niedziela Zwykła – 3 VII 2022
(1. niedziela miesiąca - adoracja Pana Jezusa)
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

M.: *7.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

M.: 18.00 – za + syna Andrzeja Kochanowskiego (w 2. r. śm.),
++ z pokrew. Kochanowski i Wacław oraz dusze cz. c.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne
Papieska intencja ewangelizacyjna na lipiec 2022 r.:
„Aby mądrość i doświadczenie osób starszych, którzy są korzeniami i pamięcią narodu
pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością”.

7.30 – 7.55: spowiedź św.
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – 10.25: spowiedź św.

M: 10.30 – ……………………………………………………..…… (intencja wolna).
Adoracja Najświętszego Sakramentu

15.00 – różaniec i błog. sakramentalne

