Porządek Nabożeństw
od 21.07. do 28.07.2013 r.
Niedziela 21.07. XVI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Krystiana w 9 r. śm., teścia Michała, chrześniaka Patryka, szwagra
Edwarda oraz ++ z pokr. z obu stron
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + ojca Antoniego Sowicz, matkę Łucję, męża Henryka, teściów, dziadka i ++ z pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + syna Waldemara, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, zięcia Jacka i ++
z rodziny
Poniedziałek 22.07. św. Marii Magdaleny, wsp.
8:00 Za + męża i ojca Huberta Lamich, ++ teściów Marię i Pawła, ++ rodziców Antoniego
i Annę Smandzich, szwagierki Helenę i Małgorzatę, siostrę Elżbietę, szwagrów Wiktora,
Adolfa i Gerharda oraz dziadków z obu stron
Wtorek 23.07. św. Brygidy, zak., patronki Europy, św.,
18:00 Za + matkę Martę Machnik w r. śm., ojca Piotra, ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja Ochman, ich rodzeństwo, dziadków z rodziny Luczyk, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
cierpiące
Środa 24.07. św. Kingi, dz., wsp.
18:00 Za + Alfreda Świerc w 1 r. śm.
Czwartek 25.07. św. Jakuba, Ap., św.
18:00 Za ++ rodziców Marię i Karola Kazior, męża Jerzego, jego rodziców, ++: Gintra, Marię,
Renatę, Heinza oraz wszystkich ++ z rodzin Kazior i Wałaszek
Piątek 26.07. św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny, gł. patr. diecezji, ur.
17:30 Różaniec za młodych
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców Bendawic
Sobota 27.07. św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny, wsp.
8:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Szaton, brata Ryszarda z żoną Heleną, męża Eryka Walaszek, o. Krystiana, ++ z pokr. Szaton, Walaszek i Piegsa
—–————–——————–—————–—————————–––——
16:00 Do Anioła Stróża za roczne dzieci: Marię Ziaja i Oliwię Mariannę Fiedler oraz o bł .Boże
dla rodziców i chrzestnych
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. ich śm., męża Reinholda, teściów Waleskę i Franciszka, braci Eryka i Józefa, o. Krystiana, dziadków oraz ++ z pokr.
Niedziela 28.07. XVII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożego Miłosierdzia za + syna Marcina w 4 r. śm., jego + ojca i dusze w czyśćcu cierpiące
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża i ojca Ericha w 22 r. śm., + matkę Łucję, poległego ojca, ++ rodziców Jana
i Jadwigę, brata Pawła, bratową Adelajdę oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
chrzest św.: Rayan i Nikol Swoboda
17:00 Nieszpory z bł. kierowców i pojazdów
18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Ernesta Nowak w 13 r. śm., + syna Józefa Nowak, ++ rodziców
Ignacego i Franciszkę Dyla, ++ teściów Albina i Wiktorię Nowak oraz ++ z obu stron
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Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego.
Łk 10,42
Stare polskie przysłowie mówi: „Gość w dom, Bóg w dom”. Ogólnie biorąc
wyraża ono przekonanie, że udzielając gościny drugiemu człowiekowi, możemy sobie wyjednać Boże błogosławieństwo. Ewangelia dzisiejszej niedzieli
sugeruje, że przysłowie to może mieć również sens dosłowny. Jezus odwiedził
Martę i Marię w Betanii. Bóg przyszedł do wiejskiej osady w ludzkiej postaci,
ale w sensie zupełnie dosłownym: jako Słowo Wcielone. Dwie ewangeliczne
siostry Marta i Maria zachowują się wprawdzie różnie. Chrystus sugeruje, że
w porównaniu z Martą Maria obrała lepszą cząstkę. Na czym polega różnica?
Przy pobieżnej lekturze tej przypowieści jesteśmy skłonni przyznać rację Marcie, która „uwijała się koło rozmaitych posług”, podczas gdy Maria nic nie robiła, tylko „siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”. Powiedzmy
sobie szczerze: pretensje Marty byłyby w pełni uzasadnione, gdyby do ich domu przyszedł jakiś zwykły człowiek. Tymczasem pod ludzką postacią Jezusa
przyszedł do nich Chrystus – Mesjasz, Zbawiciel, Bóg. Oczywiście, obie siostry mogły o tym jeszcze nie wiedzieć, ale tylko „siedząca u stóp Pana” i wsłuchana w Jego słowa Maria miała szansę o tym się przekonać. Całkowicie pochłonięta pracą, „troszcząca się i niepokojąca o wiele” Marta, traciła tę szansę.
Nie przywiązując większej wagi do tego, co Chrystus miał im do powiedzenia
narażała się na niebezpieczeństwo rozminięcia się z Bogiem, który zagościł
pod jej dachem.
Ewangeliczna opowieść o Marcie i Marii nie rozwiązuje alternatywy, czy lepsza jest praca (akcja), czy modlitwa (kontemplacja). Raczej zakłada, że takiej
alternatywy nie ma. Przypomina, że nawet najbardziej uczciwa praca może się
stać przeszkodą do zbawienia, jeżeli będzie nas „odciągać” od Chrystusa, od
modlitwy, od słuchania słów Pana. Dobrze zrozumiał to święty Paweł wypełniający „posłannictwo głoszenia słowa Bożego”, który przypomniał, że naczelną wartością dla chrześcijanina jest „Chrystus pośród nas – nadzieja chwały”.
Na podstawie: Maria i Marta, czyli Chrystus pośród nas, ks. Antoni Dunajski
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Książka
Pewien człowiek otrzymał w prezencie księgę Boga i cieszył się, że będzie mógł ją teraz dogłębnie przestudiować. W drodze do domu natrafił
jednak na ogromny pożar, który zabrał mu wszystko - mógł on uratować
jedynie swoje życie. Spłonęła przy tym również księga.
Bardzo długo opłakiwał jej stratę. Ale potem przypomniał sobie, że wielokrotnie słyszał o tym, iż w księdze tej zapisane zostało jedynie wszystko to, co najlepsze i najgłębsze. I powiedział do siebie: „W takim razie
muszę żyć tak, jakbym ją przeczytał. Być może w ten sposób uda mi się
wyrównać jej stratę". I od tej pory czynił w swoim życiu tylko to, co dobre. Kiedy jednak umarł i wystąpił przed oblicze Boga, został spytany,
co dla Niego uczynił. Człowiek pochylił głowę i powiedział: „Panie, nie
wiem, co miałem dla Ciebie zrobić. Straciłem książkę, w której wszystko
to było napisane. Przebacz mi!"
Wtedy Bóg rozkazał: „Przynieście mu jego księgę!". Wystąpiło wielu
ludzi, których pocieszył, którym dodawał odwagi i których pojednał.
I Bóg rzekł: „To jest twoja księga. Przeczytałeś, nie widząc liter i zrozumiałeś, nie wiedząc". Wtedy człowiek zamilkł z przerażenia i z radości.
—————————————————————————————
Złota myśl tygodnia
Zadowolony, szczery i serdeczny uśmiech musi zawsze kwitnąć na moich ustach; nie tracę głowy z powodu pomyślności wydarzeń, ani nie
upadam na duchu z powodu goryczy życia. (bł. Jan XXIII)
—————————————————————————————
Na wesoło
Pewien przeor zapytał wiekowego zakonnika:
– Ojcze, jaka powinna być homilia?
– Homilia – odpowiedział zapytany – powinna mieć dobry początek
i dobre zakończenie. I staraj się, żeby początek i koniec były jak najbliżej siebie.
Młodzi ministranci pomagają proboszczowi w odnawianiu domu parafialnego.
– Dobra, chłopcy, tu macie farby i pędzle, ja idę na plebanię a wy w tym
czasie pomalujcie okna.
– Tak proszę księdza.
Po godzinie jeden z ministrantów przychodzi i pyta:
– Proszę księdza, a ramy też?

Dzisiaj niedziela XVI zwykła. O godz. 17:15 nieszpory. Kolekta przeznaczona
jest na cele parafii. Bóg zapłać!
Kolekta z ubiegłej niedzieli (przeznaczona na opał) wyniosła 3.930 zł i 3 €.
Bóg zapłać!
——————————————————————————————
Za posługę w naszej Parafii składamy serdeczne podziękowania o. Józefowi.
Bóg zapłać!
——————————————————————————————
W piątek uroczystość św. Anny. O 17:30 Różaniec za młodych.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XVII zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na cele parafii.
Na nieszporach o godz. 17:00 błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Zachęcamy do złożenia ofiary dla misjonarzy z diecezji opolskiej (1 gr za każdy
bezwypadkowo przejechany kilometr).
——————————————————————————————
- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19-24 08.
- Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 30.08.-01.09.
Zapisy na w/w pielgrzymki w zakrystii!
——————————————————————————————
Wyjazd do św. Anny w Oleśnie 29.07. br. o godz. 15:00 z parkingu przed kościołem. Koszt: 15 zł/osoba.
——————————————————————————————
24.07. br. w kościele śś. Piotra i Pawła w Opolu Msza św. z modlitwą
o uzdrowienie. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 16:35.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny i Stadt Gottes
——————————————————————————————
Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Anita Chlebowska, zam. Zawadzkie i Franciszek Ibrom, zam. Kolonowskie (zap. III)
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Cecylii Lempa,
p. Annie Ibrom, p. Annie Niewiak, p. Benedyktowi Puzik, p. Joachimowi
Konieczko i p. Danieli Mielczarek, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Marię Werner,
Barbarę Laski, Gabrielę Kołodziej i Jadwigę Szampera. Bóg zapłać!
——————————————————————————————
Dobrego i błogosławionego tygodnia!

