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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”)

PONIEDZIAŁEK - 01.08.’22 - wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,
biskupa i doktora Kościoła
7.00 - Msza św. za †† Emilię i Wincentego, ich †† synów i †† rodziców z obydwu
stron, za †† Martę i Paulinę, ich †† rodziców, za † Erwina i jego
†† rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za † Erwina Niemiec, w 1. rocznicę śmierci
WTOREK - 02.08.’22
7.00 - Msza św. za † Adelheid i †† z jej rodziny
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za † matkę Teresę, w kolejną rocznicę śmierci, †† braci Pawła
i Huberta, † chrzestną Hildegardę oraz za wszystkich †† z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące
ŚRODA - 03.08.’22
7.00 - Msza św. za †† rodziców Ryszarda i Dorotę Ludwig, † ojca Antoniego
Skóra, ich †† rodziców i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za † matkę Marię Sieradzką, w 1. rocznicę śmierci, i jej † męża
Henryka
CZWARTEK - 04.08.’22 - wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera I czwartek miesiąca
7.00 - Msza św. za † męża Helmuta, †† rodziców Kudla, †† siostrę i szwagra,
†† 3 braci, †† szwagierki oraz †† z pokrewieństwa
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za †† rodziców Marię i Alojzego Strzelczyk, †† Hildegardę
i Edmunda Nowak, †† siostry i †† braci, †† dziadków z obydwu stron oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK - 05.08.’22 - I piątek miesiąca
7.00 - Msza św. za † męża Jerzego, jego †† rodziców Juliusza i Marię, †† teściów
oraz † rodzeństwo z obydwu stron
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za †† rodziców Oswalda i Magdalenę, †† teściów Hildegardę
i Gintera, † szwagra Krystiana i †† z pokrewieństwa, oraz o dalsze
błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie
SOBOTA - 06.08.’22 - święto Przemienienia Pańskiego - I sobota miesiąca
7.00 - Msza św. za †† Marię i Jerzego Skowronek, † syna Henryka oraz
†† z rodziny
8.00 - Odwiedziny chorych

10.30 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla członków
i członkiń Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
rodziny Grzybowskich
NIEDZIELA - 07.08.’22 - XIX Niedziela Zwykła
(Mdr 18,6 - 9; Hbr 11,1 - 2.8 - 19 albo Hbr 11,1 - 2; Łk 12,35 - 40)
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!
A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana,
kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć,
gdy nadejdzie i zakołacze.”

7.00 - Msza św. za † Karola, jego † żonę Ruth, †† rodziców z obydwu stron oraz za
†† z rodzin Rohrbach i Haun (w j. niemieckim)
8.30 - Msza św. za † męża Andrzeja, † ojca Leona, †† teściów oraz †† z rodzin
Szyguła i Waloszek
9.30 - Poręba: Msza św. za † Amalię Knopp, †† rodziców i † rodzeństwo
10.30 - SUMA do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie, z okazji
60. rocznicy urodzin Danuty i 30. rocznicy urodzin Łukasza, oraz za †† Józefa
i Eryka
15.00 - Nieszpory
16.00 - Msza św. za † matkę Elżbietę, † ojca Jana, † pokrewieństwo z obydwu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
KOLEKTA:
LEŚNICA - na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne
PORĘBA - na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)






OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Za posprzątanie kościoła na niedzielę 24 lipca br. dziękujemy Jolancie Irzyk.
W jej intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów:
„Ojcze nasz…”.
Zapowiedzi ślubne: Dominik Gwizdoń, zam. Leśnica i Dominika Gwizdoń,
zam. Leśnica (zap.2.)
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:
Sobota 06.08.’22: ul. Górna, Nad Potokiem.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)

Święci z naszej ziemi
Siostra Maria Sapientia Łucja Heymann
Urodziła się 19 kwietnia 1875 r. w Lubieszu k. Wałcza. Do zgromadzenia wstąpiła
20 kwietnia 1894 r.; przyjęta do nowicjatu 29 października 1894 r., pierwszą
profesję złożyła 26 lipca 1897 r., a wieczystą 2 lipca 1906 r. Pracowała jako
pielęgniarka w szpitalu w Hamburgu - Eppendorf. Od 1926 roku była w Nysie,
w Domu św. Elżbiety dla sióstr w podeszłym wieku. W tej wspólnocie zastało ją
wkroczenie wojsk Armii Czerwonej do Nysy w dniu 24 marca 1945 r. Na rozkaz
żołnierzy siostry zebrały się w refektarzu. W pobliżu pieca siedziała młoda siostra,
do której poszedł żołnierz. Chciał ją wyprowadzić na zewnątrz. Siedząca obok niej
siostra Sapientia, odwracając się do żołnierza, prosiła: „Ach, proszę, ależ nie". Na te
słowa żołnierz natychmiast przyłożył broń do jej skroni i wystrzelił. Stanęła
w obronie młodej siostry, obroniła dziewictwo współsiostry za cenę własnego życia,
zginęła w obecności sióstr. Jej doczesne szczątki spoczywają w zbiorowej mogile
w ogrodzie przy ul. Słowiańskiej 16 w Nysie. Działania wojenne zniszczyły znaczną
część dokumentacji dotyczącej jej życia i działalności. Pozostała spisana pamięć
współsióstr, które były świadkami jej heroicznej postawy w obronie bliźniego oraz
mogiła, przy której siostry proszą o wstawiennictwo u Boga.
Siostra Maria Felicitas Anna Ellmerer
Urodziła się 12 maja 1889 r. w Grafing (Bawaria). Ojciec był pasterzem alpejskim,
a matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
wstąpiła 20 czerwca 1911 r., przyjęta do nowicjatu 25 kwietnia 1912 r., pierwszą
profesję złożyła 16 czerwca 1914 r., a wieczystą 5 lipca 1923 r. W latach 1926-1939
przebywała w Düsseldorf, gdzie jako nauczycielka pracowała w szkole
gospodarstwa i robót ręcznych. Była wzorową zakonnicą i bardzo lubianą przez
dziewczęta. Następnie skierowano ją do Kup, a w 1941 roku do domu zakonnego
św. Elżbiety w Nysie. W dniu 25 marca 1945 r. siostry z domu św. Elżbiety były
brutalnie atakowane i zaczepiane przez żołnierzy. W ich obronie stanęła przełożona
domu, za co żołnierz uderzył ją karabinem. Nieprzytomnej przełożonej pośpieszyła
z pomocą siostra M. Felicitas, którą żołnierz przemocą próbował uprowadzić; ona
jednak broniła się mężnie i wolała ponieść śmierć. Żołnierz oddał ostrzegawczy
strzał. Siostra Felicitas odważnie stanęła pod ścianą, rozciągnęła ręce i głośno
zawołała: Niech żyje Chrystus Kr...! Nie dokończyła wezwania Król, dosięgła ją
śmiercionośna kula. Żołnierz brutalnie stanął na głowie i klatce piersiowej ofiary.
Doczesne szczątki s. M. Felicitas spoczywają w zbiorowej mogile w ogrodzie przy
ul. Słowiańskiej 16 w Nysie. Naoczni świadkowie są przekonani o jej męczeństwie,
a pamięć o siostrze Felicitas jest nadal żywa.
s. Margarita Cebula CSSE
Złota myśl tygodnia
Najtrudniej się zdecydować i wybrać. Dlatego nie myślcie o trudnościach. Zważcie
raczej, jak pielgrzymi trud za każdym razem wspaniale owocuje – przemianą,
pokojem i radością serca, których świat dać nie może!
bp Andrzej Czaja

