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NIEDZIELA - 24.07.’22 - XVII Niedziela Zwykła

(Rdz 18,20 - 32; Kol 2,12 - 14; Łk 11,1 - 13)

Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

7.00 - Msza św. za † męża Huberta Kurzał, w kolejną rocznicę śmierci
(w j. niemieckim)
8.30 - Msza św. za †† rodziców Augustyna i Bertę Szpylma, †† dziadków,
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 - Procesja na odpust ku czci św. Anny w Górze Świętej Anny
9.30 - Poręba: Mszy św. nie będzie!
10.30 - SUMA do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie
Schutzmeier
Chrzest św.: Piotr Franciszek Pilecki
16.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Waldemara
z okazji 50. rocznicy urodzin
KOLEKTA:
LEŚNICA - na potrzeby naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
PONIEDZIAŁEK - 25.07.’22 - święto św. Jakuba, apostoła
7.00 - Msza św. za † Annę Kita, o radość życia wiecznego
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 - Msza św. za † męża Michała Sitnik, w 2. rocznicę śmierci, oraz za
†† z rodziny
WTOREK - 26.07.’22 - uroczystość św. Anny, Matki Najświętszej Maryi
Panny, głównej patronki diecezji opolskiej
7.00 - Msza św. za †† Annę i Jerzego Kremser, †† rodziców, † rodzeństwo oraz
za dusze opuszczone
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za † syna Tomasza Grabowskiego, † męża Józefa, †† rodziców
i teściów oraz za †† z rodzin
ŚRODA - 27.07.’22 - wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi
Panny
7.00 - Msza św. za † Klausa Alker, †† rodziców, †† teściów, † siostrę, † szwagra,
†† ciotki i †† z rodziny Zaczik
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św.
1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie z okazji
50. rocznicy urodzin Sylwestra
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie z okazji kolejnej
rocznicy urodzin Piotra
CZWARTEK - 28.07.’22
7.00 - Msza św. za † żonę Walburgę, †† rodziców, †† teściów i †† z rodziny
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za †† Elżbietę, Anielę, Agatę i Jana Kremser
PIĄTEK - 29.07.’22 - wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza
7.00 - Msza św. za † Henryka Makosz, †† rodziców Teofila i Klarę, †† teściów
Pawła i Gertrudę oraz †† z pokrewieństwa
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za †† rodziców Józefa i Martę Gola, †† braci Hermana, Józefa
i Bertholda, † bratową Ilzę oraz † żonę Barbarę
SOBOTA - 30.07.’22
7.00 - Msza św. za †† Franciszkę i Jana Kozołup, ich †† rodziców z obydwu stron,
†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św. za zmarłych: Edeltraudę Grunt, Alfonsa Gruszka, Jana Kopa,
Jana Widuch

NIEDZIELA - 31.07.’22 - XVIII Niedziela Zwykła
(Koh 1,2;2,12 - 23; Kol 3,1 - 5.9 - 11; Łk 12,13 - 21)
Powiedział też do nich:
"Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości,
bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko,
życie jego nie jest zależne od jego mienia".

7.00 - Msza św. za † Gertrudę Szczodrok, w 1. rocznicę śmierci oraz wszystkich
†† z pokrewieństwa (w j. niemieckim)
8.30 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie, z okazji
18. rocznicy urodzin Wiktorii
9.30 - Poręba: Msza św. (rez. Szuszkiewicz)
10.30 - SUMA do Anioła Stróża z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie
dla rocznego dziecka Nikodema Plachetka
15.00 - Nabożeństwo ku czci świętego Krzysztofa, z poświęceniem pojazdów
mechanicznych (Ofiara pieniężna na pomoc naszym misjonarzom)
16.00 - Msza św. za † męża i ojca Marcina Mieszczyńskiego, †† rodziców, †† braci,
†† teściów i za †† z rodziny
Chrzest św.: Filip Franciszek Myszkowski
KOLEKTA:
LEŚNICA - na potrzeby naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 17 lipca br. dziękujemy mieszkańcom
ulicy Góry Świętej Anny, Porębskiej i Słowackiego: Monice Ciupka, Teresie
Pogoda, Janinie Rudner, Elżbiecie Santura.
 W ich intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów:
„Ojcze nasz…”.
 Zapowiedzi ślubne: Krzysztof Lison, zam. Leśnica i Liana Anioł, zam. Kotulin
(zap.3.); Adrian Wójcik, zam. Strzelce Opolskie i Dominika Paczosa, zam.
Leśnica (zap.3.); Dominik Gwizdoń, zam. Leśnica i Dominika Gwizdoń, zam.
Leśnica (zap.1.)
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:
Sobota 30.07.’22: ul. Mickiewicza, Polna, Trzech Braci.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Święci z naszej ziemi
Siostra Maria Adelheidis Jadwiga Töpfer urodziła się w 1887 r. w Nysie
i została ochrzczona w kościele św. Jakuba Starszego Apostoła, otrzymując imię
Jadwiga. Była jedną z pięciu córek urzędnika kolejowego. Wcześnie utraciła
rodziców i dwie młodsze siostry. Schronienie znalazła w Domu św. Jerzego
w Nysie, gdzie zdobyła wykształcenie z zakresu gospodarstwa domowego, prac

ręcznych, księgowości i muzyki. Jako młoda dziewczyna pragnęła zostać misjonarką
i męczennicą. W 1907 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Po formacji
początkowej, w roku 1919 złożyła profesję wieczystą. Cztery lata pracowała
w Domu św. Notburgi w Nysie; przez kolejne 28 lat jako nauczycielka w Szkole
Gospodarstwa Domowego w Koźlu. W styczniu 1943 r. powróciła do Domu św.
Notburgi w Nysie. Cechowały ją: sumienność, obowiązkowość i wewnętrzna
radość. Szczególnie dbała o życie duchowe. Zrezygnowała z ucieczki i opiekowała
się starszymi i chorymi ludźmi, którzy zostali przywiezieni do sióstr tuż przed
ewakuacją mieszkańców Nysy. Dnia 25 marca 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej
zaczepiali siostry. Jeden z nich wkroczył do pokoju, gdzie wraz z podopiecznymi
przebywała s. M. Adelheidis. Prowokacyjnie pokazał zakrwawioną rękę, następnie
ją zastrzelił. Zginęła dlatego, że była monaszką - siostrą zakonną. Początkowo
pochowano ją w pobliskim ogrodzie, a w 1946 r. przeniesiono na Cmentarz
Jerozolimski.
Siostra Maria Sabina Anna Thienel urodziła się w 1909 r., w Rudziczce.
Ochrzczona została w rodzinnej parafii, w kościele pw. Trójcy Świętej, otrzymując
imię Anna. W 1933 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Po
przeżyciu nowicjatu, w 1934 r. złożyła pierwszą profesję zakonną, a w 1944 r. śluby
wieczyste. W 1936 r. otrzymała dyplom pielęgniarki i podjęła opiekę nad starszymi
osobami we Wrocławiu. W obliczu zbliżającego się frontu Armii Czerwonej wraz
z podopiecznymi została ewakuowana do Lubania. Wielokrotnie prosiła Matkę
Bożą, aby ochroniła jej ślubowaną Bogu czystość. Kiedy jeden z żołnierzy próbował
siłą wyprowadzić ją z pokoju, uchwyciła się krzyża i współsiostry, wzywając na
pomoc Matkę Bożą. Poprzez stawiany opór ochroniła swoje dziewictwo. Dnia
1 marca 1945 roku, gdy siostry modliły się na klęczkach, przez drzwi wpadł pocisk
i ugodził siostrę Sabinę. Obecny tam kapłan udzielił jej rozgrzeszenia. Zmarła
w wyniku odniesionych ran. Pochowano ją na cmentarzu katolickim w Lubaniu.
s. Margarita Cebula CSSE
Złota myśl tygodnia
Jak w naszych, tak trudnych czasach, odgarnąć popioły zaśmiecające nasze życie
i dotrzeć do pierwotnego żaru chrześcijaństwa? Odkryć na nowo wartość Słowa
Bożego.
abp Alfons Nossol
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej
Lektura dobrej książki dla wielu ludzi, zwłaszcza chorych i samotnych, jest
pożyteczną i dobrą formą spędzania wolnego czasu, jest towarzyszem przeżywania
swojego cierpienia i samotności, niesie pociechę i pozwala duchowo uczestniczyć
w bogatym świecie wartości. Dobra książka czytana przez ojca czy matkę małemu
dziecku ma również w naszych czasach istotne znaczenie wychowawcze, którego
nie jest w stanie zastąpić żaden najlepszy program telewizyjny czy portal
internetowy. Pragnę zachęcić zwłaszcza dzieci i młodzież do czytania książek,
dzięki czemu nie tylko mają możliwość ćwiczenia swoich młodych umysłów, ale
również czerpania z książek wiedzy, mądrości życiowej oraz pozytywnych wzorów
postępowania.
abp Alfons Nossol

