Porządek Nabożeństw
od 20.09. do 27.09.2015 r.
Niedziela 20.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Katharina i pius, 2 mężów Jana i Franciszka, syna Marcina, wnuczkę Teresę, wnuka Andrzeja, prawnuka Mateusza, 4 siostry, 2 braci, pokr. i dusze w czyśćcu.(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża Franciszka, syna Henryka, rodziców, teściów, siostry, szwagrów, siostrzeńca
17:15 Nieszpory
18:00 ……………………………………
Poniedziałek 21.09.
7:00 Za + brata Karola z ok. urodzin, ++ rodziców
Wtorek 22.09. NMP Bolesnej, święto
18:00 1. Za + męża i ojca Ignacego w r. śmierci, ++ zięciów Henryka i Gerharda, rodziców z obu stron,
++ pokr.
2. Za + Teresę Najman w 20 r. śmierci, ++ pokr i dusze w czyśćcu
Środa 23.09. św. o. Pio. wsp.
17:00 Za + męża i ojca Konrada Dyla, ++ matkę Elżbietę, Mikołaja, Helmuta Dyllong, dziadków Kasprzyk, ks. Jana, Franciszkę Kolder, Ewę, Walentego, Józefa Dyla, kuzynkę Renatę i pokr. z obu
stron
Czwartek 24.09.
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za ++ teściów Franciszkę i Pawła, matkę Magdalenę, dziadków i pokr.
Piątek 25.09. św. bł. Władysława z Gielniowa, wsp.
17:30 Różaniec w int. młodzieży i ŚDM 2016
18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców Gertrudę
i Waltra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa i pokr.
Sobota 26.09.
8:00 Za ++ Teodora i Matyldę Macioł, Rocha i Rozalię Sylla, siostry Anastazję i Urszulę, matkę chrzestną Marię, pokr z obu stron
14:00 Msza i ślub: Magdalena Tomczyk i Jarosław Przetakowski
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1. Za ++ rodziców Jadwigę i Michała, brata Krystiana, szwagra Edwarda, teściową Magdalenę
2. Za + męża Józefa w 7 r. śmierci, ++ rodziców, teściów, 2 braci, 2 bratowe, 5 szwagrów, pokr.
Hornik, Skrzypczyk
Niedziela 27.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NMP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok 25 r. ślubu
oraz o Boże bł. w całej rodzinie (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NMP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok 60 r.
urodzin męża oraz o Boże bł. w rodzinie syna
17:15 Nieszpory
18:00 Za + żonę i matkę Annę oraz ++ pokr.
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38(1135) 20.09. – 27.09.2015
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?
Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych”. Gdy myślimy
o zagrożeniach, to rozglądamy się wokół siebie. Nastawiamy się na walkę z zewnętrznym
wrogiem. Jak w skali międzynarodowej terroryści są zagrożeniem dla naszego państwa, tak
może się wydawać, że w najbliższym otoczeniu
to drugi człowiek może nas zranić, zawieść,
zostawić. Czy rzeczywiście to, co złe przychodzi spoza nas? A może sami dla siebie bywamy
nieraz zagrożeniem? Serce człowieka można
porównać do domu jednorodzinnego. Pan Bóg
cudownie go zaprojektował, zadbał o to, by był
przyjazny, ale umeblowanie zostawił użytkownikom. To jakie meble wstawimy do domuserca zależy od nas. Najwygodniej byłoby,
gdyby tylko niektóre chwile miały wpływ na
wystrój duchowego wnętrza, a pozostałe mogły cieszyć się błogą bezkarnością.
Tymczasem każda nawet najmniejsza decyzje, każda rozmowa, spotkanie,
chwila spędzona przez telewizorem – wszystko wpływa na harmonię, albo
i chaos w domu-sercu. Czy w chwilach zdenerwowania, niezgody ktoś zmusza
nas do tego, abyśmy się kłócili? Czy ktokolwiek szepcze nam do ucha słowa,
którymi w subtelny sposób potrafimy zranić człowieka bardziej, niż najbardziej
przemyślne tortury? Im mniej porządku w sercu, im mniej modlitwy osobistej
i słuchania Słowa Bożego, tym większa szansa, że za granicą własnej cierpliwości znajdziemy piekło niekończących się wojen o małe rzeczy. Dbajmy
o serce, wtedy ono zadba i o nas.
Sentencja tygodnia: G. Ch. Lichtenberg - Porządek prowadzi do wszelkich
cnót. Lecz co prowadzi do porządku?

38/2015

- Gościem w naszej parafii jest, w dniu dzisiejszym ks. prałat Andrzej
Ziółkowski. 40 lat był proboszczem w parafii Korfantów, obecnie
mieszka w domu emerytów w Opolu.
- W przyszłą niedzielę, po Mszach św. kiermasz różnych rzeczy związanych z ŚDM 2016, będzie też można nabyć kalendarze misyjne na
2016 rok, książeczkę Drogę do nieba, Różańce, film dvd „o. Pio”,
„Bóg nie umarł”.
- 02 – 04. 10. piątek – niedziela – Camino od Ślęży do Środy Śl. 70
km.
- 11.10. niedziela - Dzień Papieski.
- Rok Życia Konsekrowanego trwa w Kościele Powszechnym do 02
lutego 2016 roku.
- Rok Miłosierdzia w Kościele Powszechnym będzie od 08 grudnia
2015 roku do 20 listopada 2016 roku. W naszej parafii wprowadzeniem w Rok Miłosierdzia będzie niedziela 21 listopada 2015 roku.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
Dzisiaj od godziny 15:00 w Hali Targowej, Festyn Charytatywny
„Pomóżmy Liliannie i Wiktorii”. Szczegóły na plakatach.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
Do 27 września proszę zgłosić chęć goszczenia Kogoś przed ŚDM.
W parafii goście będą od 20 do 25 lipca 2016 r. Zgłaszając podajemy:
adres, nr telefonu, ile osób chcemy przyjąć, czy to mają być dziewczyny czy chłopcy.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w kościele św. Piotra i Pawła
w Opolu w środę 30 września. Koszt wyjazdu 15 zł. Zapisy w zakrystii.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym:
„Misyjność jest wpisana w samo serce każdej formy życia konsekrowanego. W takiej mierze, w jakiej życie osoby konsekrowanej jest oddane wyłącznie Ojcu, opanowane przez Chrystusa i ożywiane przez
Ducha, współdziała ona skutecznie z misją Pana Jezusa, przyczyniając
się w sposób niezwykle głęboki do odnowy świata”.
Czasem niepozorna i niewidoczna forma życia zakonnego ma wpływ
na niesamowicie wiele osób, a nawet na cały świat. Wystarczy spojrzeć
na św. Tereskę, albo św. Faustynę.

Dziś kolekta na cele parafii. O godz. 17:15 Nieszpory. Wyjazd autokarem na Mszę
św. Dożynkową na Górze św. Anny o godzinie 8:30 z parkingu. Początek Uroczystościo 10:15, Msza św. o 11:00, od 13:30 kiermasz i festyn. Odpust w parafii Żędowice.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
We wtorek na plebanii o godz. 19:00 spotkanie naszej orkiestry.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do
I Komunii św. O 18:00 na plebanii spotkanie osób chętnych do pójścia drogą
Camino w dniach 02 - 04.10.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
W czwartek o godz. 18:45 na plebanii spotkanie naszego chóru.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
W piątek o godz. 19:00 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na budowę kościołów w naszej diecezji. O 17:15
Nieszpory. Po każdej Mszy św. kiermasz. Gościem będzie i podzieli się, na każdej
Mszy św. swoimi wrażeniami nt. Camino pan Kajetan Suchecki. O 19:00 na plebanii spotkanie grupy młodzieży z naszej parafii zaangażowanej w ŚDM.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Kancelaria czynna po Mszach św. Sakrament pokuty przed Mszą św. Biblioteka z książkami czynna po Mszy św. niedzielnej o 10:00. Filmy DVD można wypożyczać w godzinach kancelaryjnych.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobre słowo i wykonane prace.
Remont dachu budynku gospodarczego, obok klasztoru sióstr kosztował: materiał
3.653 zł. robocizna 2.000 zł. razem 5.653 zł.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
++ Odbyły się pogrzeby: śp. Andrzej Ploch l. 47; Jan Wodarczyk l. 67; Florentyna Adamczyk l. 95. Wieczny odpoczynek... ++
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Edytę Czerniak, Teresę
Krupka, Małgorzatę Kałuża i Ewelina Fablewska. Bóg zapłać!
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy !

