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NIEDZIELA - 08.09.’19 - XXIII Niedziela Zwykła
(Mdr 9,13 - 18b; Flm 9 - 10b.12 - 17; Łk 14,25 - 33)
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.

7.00 - Msza św. za † męża i ojca Leonharda oraz †† z pokrewieństwa
(w j.niemieckim) (grupa 6)
8.30 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Edyty, z okazji 80
rocznicy urodzin oraz za †† z rodzin Sitnik, Trojan, Czuba i Rausch
(grupa 1)
9.30 - Poręba: Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny Nieświec
10.30 - SUMA
1. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla Siostry Lucjany
z okazji 25 rocznicy ślubów zakonnych
2. Za † męża i ojca Władysława Grzegorzek, †† rodziców z obydwu stron
i wszystkich †† z rodzin Grzegorzek i Sikoński (grupa 2)
Chrzest św.: Zofia Goliszewska
15.00 - Nieszpory
16.00 - Msza św. za † męża i ojca Józefa, jego †† rodziców i dziadków, † ojca
Henryka i †† z pokrewieństwa (grupa 3)

KOLEKTA:
LEŚNICA - na remonty w naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu
PONIEDZIAŁEK - 09.09.’19
8.00 - Msza św. za † Martę Grabowską, † męża Feliksa i †† z rodziny
18.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla Ireny,
z okazji urodzin
WTOREK - 10.09.’19
7.00 - Msza św. za † Krystynę Komander, †† rodziców, †† braci Wojciecha,
Ernesta i Gintera, † bratową Adelę i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Msza św. za † Franciszka Urbaniec, †† rodziców, †† teściów i † zięcia
ŚRODA - 11.09.’19
7.00 - Msza św. za †† Jadwigę i Jana Kaptur, †† z rodzin Kaptur i Malkusz
18.00 - Msza św. za † Gertrudę Sobek, † Jana Lesik, †† dziadków Martę i Teodora
oraz †† z pokrewieństwa
CZWARTEK -12.09.’19
7.00 - Msza św. za † Urszulę Weiser
18.00 - Msza św. szkolna za † męża Józefa, jego †† rodziców, siostrę i szwagra
PIĄTEK - 13.09.’19 - wspomnienie św. Jana Chryzostoma bpa i dra Kościoła
7.00 - Msza św. za †† rodziców Józefa i Annę, †† teściów, za † męża oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Różaniec (w kościele na cmentarzu)
18.30 - Msza św.
1. Ku czci Matki Boskiej Fatimskiej
2. Za †† rodziców i teściów, † męża Jerzego, † syna Dariusza, † bratową,
†† szwagrów, † rodzeństwo oraz †† z rodzin Szyguła, Trojan, Klicki
i Kierstein
SOBOTA - 14.09.’19 - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 - Msza św. za †† Konrada i Gertrudę, † syna Helmuta, † zięcia Henryka
i †† z rodziny
13.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla Gabrieli
i Piotra, z okazji 50 rocznicy urodzin
17.00 - Spowiedź św.

18.00 - Msza św.
1. Za † męża i ojca Kazimierza, † syna Józefa, † brata Piotra, † siostrę
Czesławę, † Celinkę oraz †† teściów i dziadków
2. Za † Dariusza Trojan - intencja od rodziny Rygol (grupa 4)
NIEDZIELA - 15.09.’19 - XXIV Niedziela Zwykła
(Wj 32,7 - 11.13 - 14; 1 Tm 12 - 17; Łk 15,1 - 32 albo Łk 15,1 - 10)
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich,
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni
i nie idzie za zaginioną, aż ją znajdzie?

7.00 - Msza św. za †syna Józefa Szczodrok (w j.niemieckim) (grupa 5)
8.30 - Msza św. za † brata Tadeusza Koteluk, w 1 rocznicę śmierci (grupa 6)
9.30 - Poręba: Msza św. za † żonę i matkę Elżbietę Pietruszka oraz †† rodziców
i rodzeństwo z obydwu stron
10.30 - SUMA
1. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla Reginy, z okazji
60 rocznicy urodzin
2. Za † ojca Wernera Szala, † brata Norberta i †† z pokrewieństwa (grupa 1)
15.00 - Nieszpory
16.00 - Msza św. za †† rodziców Alojzego i Jadwigę Moszek, †† 2 siostry,
†† 2 braci, † bratową, †† 4 szwagrów oraz wszystkich †† z pokrewieństwa
(grupa 2)
KOLEKTA:
LEŚNICA - na potrzeby naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Po każdej Mszy św. Ksiądz Wikary Paweł udzieli błogosławieństwa prymicyjnego
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 1 września br. dziękujemy mieszkańcom
ul. Kościuszki 21: Irenie Barth, Amadeuszowi Gmyz, Brygidzie Gmyz,
Juliuszowi Gmyz, Gabrieli Maik, Adeli Twardowskiej.
 W ich intencji i w intencji wszystkich naszych dobrodziejów: „Ojcze
nasz…”.
 Zapowiedzi ślubne: Tobiasz Nieświec i Beata Swaczyna, zam. Leśnica
(zap.2); Adam Włodarski, zam. Piotrków Trybunalski i Aleksandra Prusko,
zam. Leśnica (zap. 2); Dawid Myszkowski i Klaudia Paterok, zam. Leśnica
(zap. 2), Krzysztof Suchan, zam. Kalinów i Natalia Romanowska zam. Poręba
(zap. 2); Marcin Uzarewicz, zam. Rzymiany i Martyna Gorzel, zam. Leśnica
(zap. 2).

 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Sobota14.09.’19: Ul. 1 Maja, Strzelecka.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Refleksja
„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”. O jaką
nienawiść tu chodzi? Gdyby Pan Jezus wypowiedział te słowa w naszym języku
i w naszym kraju, czy ktokolwiek byłby w stanie uwierzyć w Jego Bóstwo? Jak
wyglądałaby wspólnota Jego uczniów, zrodzona w imię po polsku rozumianej
nienawiści? Aby dobrze zrozumieć intencje i właściwy sens twardych słów
Chrystusa, trzeba koniecznie uwzględnić znaczenie wypowiedzi Zbawiciela
w oryginalnym, aramejskim języku. W języku polskim bowiem nienawiść zawsze
oznacza zaprzeczenie miłości, a nasz stosunek do innych osób (zarówno pozytywny,
jak i negatywny) możemy wyrazić wieloma innymi słowami, dającymi się
„cieniować”. Kogoś na przykład kochamy lub miłujemy, z innymi wiąże nas
przyjaźń lub zwykła sympatia. I odwrotnie: kogoś nie lubimy, czujemy do niego
niechęć lub antypatię. Możemy mieć nawet racjonalne powody po temu i nie od razu
musi to być grzechem. Nienawiść natomiast, jako pragnienie zła dla drugiej osoby
i robienie jej czegoś na złość, zawsze jest grzechem. Nie tylko ciężkim, ale i głupim.
Jest rzeczą oczywistą, że nie o takiej nienawiści myślał Chrystus, gdy mówił o niej
jako o koniecznym warunku pójścia za Nim. W ojczystym języku Pana Jezusa naszą
relację do innych osób opisują w zasadzie tylko dwa słowa: „kochać”
i „nienawidzić”, przy czym „nienawidzić” nie znaczy życzyć źle, lecz kochać mniej,
odczuwać większy dystans. Gdy na przykład Pismo święte mówi, że Pan Bóg kochał
Jakuba, a Ezawa „miał w nienawiści” (Ml 1,1–3), to stwierdza, że jednego ukochał
bardziej niż drugiego, że w definitywny sposób go wybrał i właśnie z nim związał
swoje plany. W tym kontekście staje się jasne, że Chrystus od tych, którzy chcą iść
za Nim – a więc dokonują definitywnego wyboru Jezusa jako swojego Pana
i Zbawiciela – domaga się „nienawiści” czyli zweryfikowania dotychczasowych
relacji w stosunku do wszystkich osób lub wartości, które z naturalnych względów
mogłyby aspirować do zajęcia centralnego miejsca w duszy (i życiu) chrześcijanina
(np. rodzice, małżonek, dzieci, ziemska ojczyzna).
ks. Antoni Dunajski
Złota myśl tygodnia
Nigdy nie zmienisz swojego życia, jeśli nie zmienisz czegoś, co robisz na co dzień.
(John Maxwell).

