Porządek Nabożeństw
od 07.07. do 14.07.2013 r.
Niedziela 07.07. XIV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MB z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
w rodzinie Marianny i Patryka Budny
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za +matkę Stefanię w 6 r. śm., ojca Bolesława w 12 r. śm., ++ teściów Agnieszkę
i Józefa, ++ pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
17:15 Nabożeństwo misyjne
18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, + brata, ++ teściów, dziadków, krewnych i dusze
w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek 08.07. św. Jana z Dukli, prezb., wsp.
8:00 Za + Matyldę Schnabel od 8-mej Róży Różańcowej, + Jadwigę Opiela oraz + Elfrydę Śmieszkol
Wtorek 09.07.
18:00 Za + męża i ojca Alfreda oraz za ++ z pokr.
Środa 10.07.
18:00 Za + męża i ojca Józefa Świerc w r. śm., + jego brata Rudolfa oraz ++ z pokr.
Czwartek 11.07. św. Benedykta, Opata, patrona Europy, św.
18:00 Za + męża i ojca Henryka w r. śm., jego rodziców brata, + szwagra Gerharta, i ojca
Ignacego oraz ++ z pokr.
Piątek 12.07. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskup i męczennika, wsp.
17:30 Różaniec za młodych
18:00 Za + żonę i matkę w r. ur., ++ rodziców z obu stron, ++ braci Jana i Franciszka,
++ siostry Mariannę i Stanisławę oraz ++ z pokr.
Sobota 13.07. św. postulatów Andrzeja Świerada i Benedykta, wsp.
8:00 O Boże bł. Opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Natalii Kruk, o bł. Boże
w rodzinie
15:00 chrzest: Aurelia Kerlin
—–————–——————–—————–—————————–––——
18:00 O Boże bł. Opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Julianny Czupała, o bł. Boże
w rodzinie
19:00 Nabożeństwo fatimskie
Niedziela 14.07. XV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 ……………………………………...
17:15 Nabożeństwo misyjne
18:00 ………………………………………..
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„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”
Wiele krajów Europy w ostatnich latach
doświadcza znacznego spadku powołań
kapłańskich i zakonnych. Dlaczego? Praca
kapłańska w dobie moralnego kryzysu
i upadku wszelkich autorytetów wydaje się
być coraz bardziej niewdzięczna a życie
zakonne coraz mniej „ciekawe” dla młodych ludzi.
Tymczasem „zapotrzebowanie” na
autentycznych świadków wiary zdaje się
być coraz większe. Wielu ludzi zagubionych w zmaterializowanym świecie, poszukuje duchowych przewodników. A nie
znajdując ich, szuka zaspokojenia duchowych potrzeb tam, gdzie szczęście jest ułudą a wewnętrzny spokój następstwem stosowania środków uspokajających.
Stąd tak aktualne są słowa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje
żniwo”. Czy modlę się o powołania kapłańskie? Czy praktykuję
I czwartki miesiąca? Co robię w moim domu, w rodzinie, aby nie zabrakło
powołań kapłańskich i zakonnych? Czy chciałbym, aby mój syn został księdzem? Czy chciałabym, aby moja córka wstąpiła do klasztoru? W imię
troski o „wielkie żniwo Pana” nie pozostawajmy wobec tych pytań obojętnymi…
SENTENCJA TYGODNIA: św. Franciszek Salezy: Zanim osądzicie
waszego bliźniego, pomyślcie, że wy jesteście nim a on wami i zapewniam
was, że wtedy osądzicie dobrze i uczciwie.

28/2013

Poszukujący ateista:
Starszy człowiek, który był ateistą, udał się do pewnego znanego księdza. Miał
nadzieję, że w ten sposób rozwiąże problemy swojej wiary. Nie był w stanie
uwierzyć, że Jezus z Nazaretu naprawdę zmartwychwstał. Szukał dowodów,
które pozwoliłyby mu uwierzyć w zmartwychwstanie...
Kiedy dotarł do domu parafialnego, w którym mieszkał ksiądz, znajdował się już
u niego jakiś gość. Ksiądz dostrzegłszy przez uchylone drzwi czekającego starca,
wyszedł z kancelarii i z uśmiechem podał mu krzesło. Pożegnawszy się z przebywającym u niego gościem, zaprosił starca do siebie. Wysłuchał uważnie jego wątpliwości, a potem przez długi czas rozmawiali. Po burzliwej dyskusji ateista stał
się wierzącym. Powrócił do przyjmowania sakramentów, wypełniania Słowa
Bożego i uwierzył w Matkę Bożą.
Szczęśliwy, i trochę zdziwiony, kapłan zapytał go kiedyś:
– Niech mi pan powie, co w tej długiej rozmowie stało się dowodem, przekonującym pana, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, że Bóg rzeczywiście istnieje?
– Sposób, w jaki podał mi ksiądz krzesło, abym nie zmęczył się oczekiwaniem –
odpowiedział starzec.
——————————————————————————————
Katechizm w pytaniach i odpowiedziach
W jaki sposób społeczeństwo zapewnia sprawiedliwość społeczną?
Społeczeństwo zapewnia sprawiedliwość społeczną, gdy respektuje godność
i prawa człowieka. Osoba jest celem ostatecznym społeczeństwa. Ponadto społeczeństwo zapewnia sprawiedliwość społeczną, gdy urzeczywistnia warunki
pozwalające zrzeszeniom oraz każdemu z osobna na osiągnięcie tego, co im się
należy.
Na czym opiera się równość między ludźmi?
Wszyscy ludzie cieszą się równą godnością i posiadają te same fundamentalne
prawa, ponieważ są stworzeni na obraz jedynego Boga, obdarzeni są taką samą
rozumną duszą, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie i są wezwani,
w Chrystusie jedynym Zbawicielu, do uczestnictwa w Boskim szczęściu.
W jaki sposób przejawia się solidarność ludzka?
Solidarność, która wypływa z ludzkiego i chrześcijańskiego braterstwa, przejawia
się przede wszystkim w sprawiedliwym podziale dóbr, w wynagrodzeniu za pracę
oraz zakłada wysiłek na rzecz bardziej sprawiedliwego porządku społecznego.
Cnota solidarności urzeczywistnia także udział w dobrach duchowych, ważniejszych od materialnych.

Dzisiaj niedziela XIV zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na Kurię
i Seminarium w Opolu. Kolekta na misje wyniosła 4 800 zł oraz 37,50 € .
Bóg zapłać.
——————————————————————————————
W piątek o 17:30 Różaniec za młodych
——————————————————————————————
W sobotę o 15:00 chrzest: Aurelia Kerlin. O godz. 19:00 Nabożeństwo
fatimskie
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XV zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na opał.
——————————————————————————————
- Święto młodzieży na Górze św. Anny 22-27.07.
- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19-24 08.
- Piesza pielgrzymka na Górę św., Anny 30.08.-01.09.
——————————————————————————————
Caritas Parafialny organizuje w dn. 29.07. br. pielgrzymkę do św. Anny
w Oleśnie. Zapisy w zakrystii.
——————————————————————————————
W sierpniu odbędą się: spotkanie dla dzieci przy ognisku w ogrodzie farskim
oraz 2 wyjazdy dzieci do Wisły. Szczegóły w najbliższym czasie.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość
——————————————————————————————
Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Anita Chlebowska, zam.
Zawadzkie i Franciszek Ibrom, zam. Kolonowskie (zap. I).
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Magdalenie
Kampa, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Barbarę Ozimek,
Izabelę Niedziela, Ewę Walaszek oraz Krystynę Rokita. Bóg zapłać!
——————————————————————————————
Na wesoło
Rozmowa dwóch alumnów:
Więc udało ci się zadać egzamin z łaciny?
Chyba tak.
A o co cię pytali?
Skąd mam wiedzieć, skoro mówili po łacinie?!

