
Porządek NaboŜeństw 
od 19.07.2009 do 26.07.2009 r. 

Niedziela  19.07.  XVI zwykła 
  7:30   Für ++ Eltern Franciszek u. Maria Konietzko, Schwäger Alojzy u. Bolesław 

u. alle ++ aus den Familien Luczyk, Dylong, Kot u. Koza 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Niepokalanego Serca Maryi z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, 

zdrowie i bł. BoŜe dla rodziny pp. Barbary i Ryszarda Drąg z ok. 20 r. ślubu 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za + matkę Paulinę Steinert w r. śm., zaginionego ojca Józefa Steinert, męŜa 

Józefa Leja, Beatę Leja, brata Gerharda Steinert, Pawła Bronek, siostrę Rogera, 
Albinę Steinert oraz ++ dziadków Leja, Steinert i Drzymała 

 
Poniedziałek  20.07.  bł. Czesława, kapłana, wsp. 
  7:00  ……………………………………………….. 
18:00  Za + ojca Antoniego z ok. ur., + matkę Marię, męŜa Józefa, ++ teściów, 

2 szwagrów, szwagierkę oraz ++ z pokr. 
 
Wtorek  21.07.  św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i dra K., wsp. 
18:00  Za + Antoniego Sowicz w r. śm., jego Ŝonę Łucję Sowicz oraz za++ z pokr. 
 
Środa  22.07.  św. Marii Magdaleny, wsp. 
  7:00  Za + Ernesta Jarzombek, Ŝonę Jadwigę, ++ rodziców, rodzeństwo oraz ++ z ro-

dzin Jarzombek i Walaszek  
 
Czwartek  23.07.  św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, św. 
12:00  Msza św. ślubna Moniki Mrozek i Reinera Kutz 
18:00  Za + matkę Martę Machnik w r. śm., ojca Piotra, ++ rodziców Annę i Andrzeja 

Ochman, ich ++ rodziców i rodzeństwo, ++ z prok. oraz dusze w czyśćcu cierpią-
ce 

 
Piątek  24.07.  św. Kingi, dz., wsp. 
18:00   Za ++ rodziców Marię i Karola Kazior, Joannę i Pawła Wałaszek, brata Henryka, 

Gintra Janoszka oraz ++ z rodziny Kazior i Wałaszek 
 
Sobota  25.07.  św. Jakuba Apostoła, św. 
  8:00   Za + męŜa i ojca Huberta Lamich, teściów Pawła i Marię, rodziców Antoniego 

i Annę Smandzich, szwagra Wiktora, szwagierkę Helenę i Małgorzatę, dziadków 
z obu stron 

11.00    Msza święta ślubna Kariny Spyra i Rafała Mrozek 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za + syna z ok. ur., ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron oraz ++ z ro-

dziny 
 
Niedziela  26.07.  śś. Joachima i Anny, rodziców NMP, ur. 
  7:30   Für die lebenden und ++ aus der Siedlung Bendawice  
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za+ męŜa i ojca Krystiana Bereziuk w 5 r. śm., teścia Michała, chrześniaka Pa-

tryka, szwagra Edwarda oraz ++ z pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za + Urszulę Koprek (od sąsiadów) 
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Rodzina Parafialna 
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RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 

 
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne 

i wypocznijcie nieco” 
 

W tych słowach wypowiedzianych przez 
Jezusa do apostołów w Ewangelii dzisiejszej 
niedzieli, nie chodzi chyba wyłącznie o wy-
jazd na wakacje. Słowa te przypominają 
nam nowiem takŜe o potrzebie pogłębionego 
Ŝycia duchowego. Pustynia, miejsce osobne, 
to szczególna przestrzeń spotkania z Bo-
giem. To miejsce walki o Boga w sobie. Ta-
ką pustynię musimy zorganizować sobie sa-
mi, abyśmy się nie zagubili. Szczególnie 
my, Ŝyjący w duŜych, ruchliwych miastach, 
my, którzy zabiegani – często nie zauwaŜa-
my Ŝyjących z nami, obok nas naszych najbliŜszych. Zabieganie 
i hałas jest tak naprawdę często tylko pretekstem, aby pod tą po-
wierzchnią ukryć swoje zagubienie, samotność i wszystkie obawy 
i lęki. Jest tarczą ochronną, którą musimy rozbić, choć ten proces 
jest na pewno bolesny i niełatwy. Pustynia w ewangelicznym zna-
czeniu tego słowa tak naprawdę jest darem, którego wartości często 
nie dostrzegamy albo dostrzegamy za późno.  

Dlatego przemierzając wakacyjne drogi, zwiedzając ciekawe 
miejsca, odpoczywając nad brzegiem morza lub w górach albo 
zwyczajnie pracując, znajdźmy czas i miejsce, które będą prze-
strzenią spotkania i rozmowy z Bogiem. On czeka na nas w pięknie 
stworzonego świata a przede wszystkim w sercu drugiego człowie-
ka, on zaprasza nas na pustynię…  



 

Tajemnica 
 

Świętowali 50–lecie małŜeństwa. Byli szczęśliwi, otoczeni dziećmi i wnu-
kami. Ktoś zadał męŜowi pytanie, jaka jest recepta na tak trwałe małŜeństwo. 
Starszy pan przymknął na chwilę powieki, a następnie, jakby wyławiając 
z pamięci dalekie wspomnienia, zaczął opowiadać: 

– Łucja, moja Ŝona, była jedyną dziewczyną, z którą kiedykolwiek się 
umówiłem. Dorastałem w sierocińcu i od początku cięŜko pracowałem, aby 
mieć choć to niewiele, co posiadałem. Nie miałem nigdy czasu, aby się uma-
wiać z dziewczynami, dopóki Łucja mnie nie zdobyła. Zanim jeszcze zdałem 
sobie sprawę z tego, co się dzieje, poprosiłem ją, aby została moją Ŝoną. 

Oboje byliśmy tacy młodzi. W dniu ślubu, po ceremonii kościelnej, ojciec 
Łucji wziął mnie na bok i włoŜył mi do ręki pakuneczek. Powiedział: „Dzięki 
temu prezentowi twoje małŜeństwo będzie szczęśliwe i nic więcej nie będzie 
do tego potrzebne”. 

Byłem podekscytowany i szarpałem się z papierem i tasiemką, nim udało 
mi się rozerwać paczuszkę. 

W pudełeczku znajdował się duŜy, złoty zegarek. Wyjąłem go ostroŜnie. 
Gdy go oglądałem z bliska, zauwaŜyłem tekst, wygrawerowany na tarczy. By-
ła to bardzo mądra wskazówka i widziałem ją, ilekroć sprawdzałem, która go-
dzina. 

Starszy pan uśmiechnął się i pokazał swój stary zegarek. Znajdowały się 
tam na tarczy zamazane juŜ nieco, ale dające się przeczytać słowa. 

Te słowa skrywały w sobie tajemnicę szczęśliwego małŜeństwa. Brzmiały 
następująco: „Powiedz coś miłego Łucji”. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Jaki będzie los naszego śmiertelnego ciała?  
Wraz ze śmiercią dusza odłącza się od ciała, ale Bóg w chwili zmartwych-

wstania przywróci nie-zniszczalne Ŝycie naszemu przemienionemu ciału, łą-
cząc je na nowo z naszą duszą. Tak jak Chrystus zmartwychwstał i Ŝyje na 
wieki, tak i my zmartwy-chwstaniemy w dniu ostatecznym. 

 
Czy ciała zmartwychwstałe będą podobne do obecnych? 
Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, które dziś mamy. Jakkolwiek grze-

biemy w ziemi – niczym ziar-no – ciało zniszczalne, to zmartwychwstanie cia-
ło niezniszczalne, moŜna rzec – „duchowe” (1 Kor 15, 44). 

 
Dlaczego musimy przejść przez śmierć? 
Przejście przez śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego: człowiek 

musi doznać śmierci cielesnej, której nie byłby poddany, gdyby wcześniej nie 
zgrzeszył. 

Dzisiaj XVI niedziela zwykła. Zapraszam na nieszpory o godz. 17:15. 
Zbiórka na ofiary kl ęski powodzi wyniosła 3.967,35 zł. i 6,35 €. Bóg zapłać!!! 
Dziś kolekta specjalna na remont dachu naszego kościoła. Bóg zapłać! 
 
W poniedziałek wspomnienie bł. Czesława, patrona diecezji opolskiej 
 
W czwartek święto św. Brygidy, patronki Europy 
 
W sobotę święto św. Jakuba, apostoła 
 
W sobotę przypada dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. W sobotę po Mszy 
św. o godz. 18:00 święcenie pojazdów. Zachęca się do złoŜenia z tej okazji ofiary 
dla naszych misjonarzy (1 grosz za kaŜdy bezwypadkowo przejechany kilometr). 
 
W niedzielę przypada ur. Św. Anny, głównej patronki naszej diecezji. W sobotę 
i niedzielę na Górze św. Anny odpust ku jej czci 
 
W dniach 20-25 lipca na Górze św. Anny Święto MłodzieŜy 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Dominika Swoboda z Kolonow-
skiego i Piotr Leja z Kolonowskiego (zap. III); Anna Wallaschek z Böblingen 
i John Price Harrod IV z Böblingen - Niemcy (zap. II) 

 
Parafialny Zespół Caritas przypomina rodzicom dzieci, które są chętne do udziału 
w wycieczkach organizowanych w ramach zajęć „Wakacje z Bogiem” aby 
oświadczenia rodzica o zgodzie na wyjazd przynosić zawsze na stoliczek w ko-
ściele do poniedziałku. Ubezpieczamy dzieci we wtorek (czynne PZU) a w czwart-
ki są wyjazdy. Kto dostarczy zgodę później dziecko nie będzie ubezpieczone. Puste 
oświadczenia teŜ są wykładane na stoliku. 
 
Uczestnicy wycieczki do Zakopanego w dniach 8 i 9 września proszeni są o wpła-
cenie odpłatności 120 zł/os. do dnia 10.08.2009. u p. Piaszczyńskiej oraz podanie 
nr PESEL i adresu zamieszkania. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek, Kalendarz Parafialny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Cecylii Lempa, 
p. Annie Niewiak i p. Joachimowi Konietzko składamy jak najserdeczniej-
sze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długiej: Jadwigę Grobarek, Ja-
dwigę Oblong, Halinę Stasiak i Irenę Urbańczyk. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

29/2009 


