Porządek Nabożeństw
od 11.08. do 18.08.2013 r.
Niedziela 11.08. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………..…… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + syna Pawła Mańczyk z ok. urodzin, ++ rodziców, + Adama Żak, + ks. Huberta oraz
+ szwagra Karola Kopyrę
17:15 Nieszpory
18:00 ……………………………..……
Poniedziałek 12.08.
6:30 ……………………………..……
Wtorek 13.08.
18:00 Za + matkę Marię w r. śmierci, ++ ojca Karola, rodziców Marię i Teodora, brata Pawła,
++ pokr.
18:45 Nabożeństwo fatimskie
Środa 14.08. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, wsp.
8:00 Za + ciocię Klarę Rychter z ok. urodzin, ++ dziadków Michała i Marię Adamczyk, wujostwo, poległego wujka Teodora, kuzynów
Czwartek 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7:30 W int. żyjących i ++ członków Róż różańcowych
10:00 Za + Annę Romańczuk w 2 r. śmierci, ++ rodziców Władysławę i Aleksandra Romańczuk, teściów Agnieszkę i Antoniego Gomoła oraz ++ pokr.
Piątek 16.08.
17:30 Różaniec za młodych
18:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę
Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, ++ pokr.
Sobota 17.08. św. Jacka, prezbitera, ur.
8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Leopolda i Alfreda, dziadków i pokr.
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów, szwagra Piotra, dziadków, krewnych i dusze
w czyśćcu cierpiące
Niedziela 18.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Elżbieta Leja anlässlich des Geburtstages, Vater Paweł, Onkel Józef u. ++
aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 O Boże bł. i zdrowie w rodzinie oraz bł. Boże w pracy dla Pomocników
14:00 Msza św. i ślub: Joanna Skowronek i Piotr Muszkiet
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża Krzysztofa Zajonc w r. śm., + wnuka Mateusza Zajonc, ++ ciocię Franciszkę,
Jana Lisok, teściów Augustyna i Martę Zajonc, rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek,
dziadków Bartłomieja i Emę Mlynek, Tomasza i Józefinę Dikta oraz dusze opuszczone
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Matka Boża Zielna
Ten dzień pełen różnych treści i historycznych
i teologicznych jest świętem wprowadzającym
do kościoła pachnące zielne bukiety. Święcimy
zatem w świątyni rumianek i miętę, malwy
i nagietki, chabry i lawendę. A z nimi owies
i żyto, jabłko i leszczynę… i to wszystko, co
dana okolica pragnie umieścić w barwnym
bukiecie dziękując za płodność ziemi i urodzaj.
Dziękując Bogu za plony ziemi i ziarno zebrane z pól.
Błogosławmy Boga, który swoją wszechmocą
stworzył ziemię, a swoją opatrznością ją ubogacił. Dał ją ludziom do uprawy i czerpania
z niej owoców koniecznych do podtrzymania
życia. Składając Bogu dzięki za Jego hojność, uczymy się także, zgodnie ze słowami Ewangelii, szukać najpierw królestwa Boga i Jego sprawiedliwości. Wtedy
bowiem wszystko, czego potrzebujemy do życia, będzie nam dodane.
Bardzo lubię to święto pełne zapachów i aromatów, lubię błogosławić dary Matki
Ziemi i modlić się z wszystkimi, którzy ozdabiają nasz świat zielnymi bukietami.
I śpiewamy kompozycje Zbigniewa Książka i Bartłomieja Gliniaka:
Co to się dzieje?
Ano świat pięknieje!
Co to się dzieje? Co się dzieje Matko Boska Zielna?
Co to się dzieje?
Ano świat pięknieje!
Przy bramie tłoczą się kościelnej
Zboża i wystrojone kwiaty
Bo święto Matki Boskiej Zielnej
Czyli słoneczne święto lata…
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan XXIII: Zadowolony, szczery i serdeczny
uśmiech musi zawsze kwitnąć na moich ustach; nie tracę głowy z powodu pomyślnych wydarzeń, ani nie upadam na duchu z powodu goryczy życia.
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Ćma
Któregoś pięknego dnia młoda i wrażliwa ćma zakochała się w gwieździe.
Powiedziała o tym swej mamie, a ta poradziła jej, że lepiej jest zakochać się
w lampce z abażurem. Gwiazdy nie są po to, by się w nich kochać i fruwać
wokół nich – wyjaśniła. – Do tego są lampy. W ten sposób przynajmniej do
czegoś doj-dziesz - dodał ojciec. Lecąc do gwiazd, nic w życiu nie osiągniesz.
Jednak ćma nie posłuchała ani matki, ani ojca. Co wieczór, po zapadnięciu
zmroku, gdy zajaśniała jej ukochana gwiazda, ćma leciała wy-soko w górę
i wracała o świcie do domu, zmę-czona ogromnym i daremnym wysiłkiem.
Pewnego dnia ojciec powiedział jej: Już od wielu miesięcy ani razu nie przypaliłaś sobie skrzydeł i obawiam się, że nigdy to ci się nie uda. Wszyscy twoi
bracia zrobili to już wiele razy, krążąc wytrwale wokół ulicznych latarni.
Wszystkie twoje siostry opaliły sobie skrzydełka fruwając wokół domowych
lamp. A ty, taka duża i silna ćma, nie masz żadnego śladu na skrzydłach ani
na plecach. Wstyd. Ćma opuściła rodzinny dom, lecz w dalszym ciągu nie
latała wokół ulicznych czy domowych lamp, uparcie próbowała dotrzeć do
gwiazdy odległej o miliony lat świetlnych. Wierzyła, że jej gwiazda jest zawieszona wśród górnych gałęzi najwyższego wiązu. Nieustanne próby dosięgnięcia obiektu swoich uczuć sprawiały jej pewnego rodzaju przyjemność.
W ten sposób dożyła sędziwego wieku. Rodzice, bracia i siostry umarli już
dawno, spaleni za młodu w wysokiej temperaturze ulicznych la-tarni i domowych lamp. A ona żyła, zdobywając wciąż na nowo podniebną przestrzeń.
Gwiazda nadziei jest znakiem rozpoznawczym. Każdego dnia powinieneś prosić o wiarę, by próbować osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Jeśli na niebie twego życia świeci jakaś gwiazda, nie trać czasu na przypalanie sobie
skrzydeł o byle jakie lampy.
Nawrócenie
Mistrz siedział nocą pogrążony w głębokiej medytacji. Wtem wkradł się do
niego złodziej i, niewiele się patyczkując, zmącił mu spokój, żądając pieniędzy lub życia. Mistrz wskazał na szkatułkę i rzekł: Tu są wszystkie moje pieniądze. Po czym powrócił do swojej medytacji. Jednak w czasie gdy złodziej
trudził się nad otworzeniem szkatułki, przerwał medytację i powiedział: Zostaw mi trochę pieniędzy, abym mógł zapłacić jutro za jedzenie Złodziej zgarnął prawie wszystkie pieniądze, a kiedy chciał już zniknąć, mistrz zawołał za
nim: Jest w zwyczaju podziękować za otrzymany prezent. Złodziej podziękował, po czym pospiesznie się oddalił. Jednak jakiś czas później został zaaresztowany. Przesłuchano go i zeznał, że napadł mistrza, którego następnie wraz
z innymi wezwano na rozprawę w charakterze świadka. U mnie człowiek ten
nic nie ukradł. Dałem mu pieniądze, a on za nie podziękował. Kiedy złodziej
odbył karę, poprosił mistrza, aby ten przyjął go na swojego ucznia.

Dziś niedziela XIX zwykła. Ostatnia kolekta przeznaczona na zakup opału na zimę.
Podczas Mszy św. o 10:00 w oprawie muzycznej będzie nam towarzyszyło Trio muzyczno - sakralne z Opola. Po Mszy św. wykonają kilka utworów religijnych.
——————————————————————————————
We wtorek o 18:45 Nabożeństwo fatimskie.
——————————————————————————————
W czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w j. polskim o 7:30 i 10:00.
Nie będzie Mszy św. o 18:00. Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół. Po
Mszach modlitwa do MB. Kolekta na wydział teologiczny w Opolu. Przed każdą Mszą
św. będzie można nabyć bukiety z kwiatów i ziół.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XX zwykła. Kolekta na cele parafii.
——————————————————————————————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach św. od
wtorku do soboty.
——————————————————————————————
- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19-24.08. (szczegóły w gablotce).
- Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 30.08.-01.09. Zapisy na wyjazd autobusem u p.
Marii Baron tel.77 4631813. Zapisy na w/w pielgrzymki w zakrystii
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii do nabycia filmy religijne: o siostrze Faustynie, o kapłanie zajmującym się niepełnosprawnymi dziećmi, o Camino, Pismo św.
——————————————————————————————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Smandzich, zam. Kolonowskie i Dawid Jainta, zam. Staniszcze Wlk. (zap. I)
——————————————————————————————
Wyjazdy do Wisły i Ustronia:
- 12.08. - wyjazd organizowany przez Caritas dla dzieci. W kościele Msza o godz. 6:30,
po Mszy św. (o godz. 7:00) wyjazd. Powrót ok. 20:00. Koszt przejazdu i poczęstunek
pokrywa Caritas, wstępy i inne uczestnicy (20 zł/osoba).
- 19.08. - wyjazd dla wszystkich chętnych. Msza o 6:30. Koszt 58 zł. Opłacony jest
przejazd, ubezpieczenie, wyciąg w dwie strony na Czantorię. W programie jeszcze:
modlitwa w kościele Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, pobyt pod skocznią w Wiśle Malince oraz na zaporze wodnej na rzece Wisła. Po południu ok. 2 godz. czasu wolnego (można np. wykorzystać na pójście do parku wodnego w Hotelu Gołębiewski bilet 35 zł). Zapisy w zakrystii.
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Czesławowi Mielczarek oraz
p. Janowi Banach, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kolejowa: Wiolettę Meinel, Karinę
Mocny, Alicję Michen i Mirelę Świerc. Bóg zapłać!
Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych.

