Porządek Nabożeństw
od 17.09. do 24.09.2017 r.
Niedziela 17.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Różę i Stanisława, teściów Martę i Franciszka, rodziców chrzestnych,
koleżankę Małgorzatę i pokr.(j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Msza dziękczynna - Dożynki
17:15 Nieszpory
18:00 Z prośbą do Bożej Op. Opiekę Anioła Stróża o bł. łaski i zdrowie dla rocznego dziecka
Maksymiliana i rodziny
Poniedziałek 18.09. św. Stanisława Kostki, patrona Polski, święto
18:00 Za ++ ciocię Marię, wujka Jacka ich rodziców i pokr.
Wtorek 19.09.
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Leopolda, Marię i Franciszka, siostrzeńca Klaudiusza i pokr.
Środa 20.09.
17:00 Za ++ brata Krzysztofa w r. śmierci, bratową, rodziców i pokr.
Czwartek 21.09. św. Mateusza, Apostoła. święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Danielę Mielczarek - zam. od sąsiadów
Piątek 22.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ męża i ojca Konrada Dyla w 15 r. śmierci, matkę Elżbietę, Mikołaja, Helmuta
Dyllong, dziadków Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, Franciszkę Kolder, Ewę, Waldemara,
Józefa Dyla, Jana Dworczak i pokr. z obu stron
Sobota 23.09. św. O. Pio, wsp.
8:00 Za ++ męża i ojca Ignacego, rodziców z obu stron, rodzeństwo, zięcia Henryka i Gerharda oraz pokr.
11:00 Msza i ślub Nina Świerc i Rafał Płachetka
——————————————–—-——————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + żonę, matkę, babcię Brygidę w r. śmierci oraz ++ pokr.
Niedziela 24.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża Franciszka, syna Henryka, rodziców, teściów, siostry, szwagrów,
2 siostrzeńców i pokr.(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Przez wst. NSM, św. Judy, o. Pio z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., zdrowie
i opiekę w rodzinie Brygidy i Herberta oraz w rodzinie syna
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. Za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie w rodzinie
i rodzinach dzieci
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Arcybiskup Henryk Hoser o Medzugoriu
Jak można opisać atmosferę Medziugorja, duchowość?
– Za pomocą kilku prostych słów: modlitwa, cisza, skupienie, Eucharystia, adoracja,
post, sakrament pojednania. To są mocne strony tego miejsca. Ludzie, z którymi się
rozmawia, zauważają przede wszystkim nadzwyczajną atmosferę skupienia. I milczenia. Na wszystkich formacjach wymagane jest milczenie. Bardzo rozwinięte są
nabożeństwa adoracyjne. Oczywiście, jest kult maryjny, ale jest on w swej istocie
chrystocentryczny. Obecne są wszystkie klasyczne nabożeństwa: Droga Krzyżowa,
Różaniec – idąc od Podbrdo, gdzie miały miejsce objawienia aż do Kriżevcu. Cała ta
topografia jest naturalnym zapleczem tego miejsca. Są wzruszające momenty, gdy
ludzie, nawet bardzo leciwi, wchodzą na kolanach po kamieniach na wzgórze objawień. Kamienie są już trochę wypolerowane. Specyfiką miejsca jest też wyeliminowanie elementów turystycznych. Franciszkanie są bardzo uwrażliwieni na tym punkcie. Jest to czysto pielgrzymkowe miejsce, nikt nie przyjeżdża, żeby zaspokoić ciekawość. Jest i aspekt komercyjny, ale na dość wysokim poziomie, np. księgarnia z bardzo pięknymi dewocjonaliami, wytwarzanymi na miejscu. Ale dominują skupienie
i adoracja. Paleta propozycji dla pielgrzymów jest bardzo bogata, codziennie są dwie
katechezy dla pielgrzymów. Wszyscy pozostają pod rzetelną opieką duszpasterską.

Kiedy patrzy się na przybywających ludzi, na pielgrzymów, jakie sprawiają wrażenie?
Wszyscy są bardzo radośni. Gdy ich spotykałem, cieszyli się, byli bardzo otwarci.
I są tam przedstawiciele wszystkich pokoleń, nie ma dominacji konkretnych grup
wiekowych. Młodzi pomagają starszym, np. młodzi członkowie Cenacolo wnoszą
niepełnosprawnych na Podbrdo. Nie jest wysoko, ale trzeba iść po kamieniach. Czy
na Kriżevać, który ma znaczną wysokość. To ciężka robota.
Jaką pomoc duszpasterską otrzymują pielgrzymi, na jakie posługi sakramentalne
i duchowe mogą liczyć? Jaką formację otrzymują?
Rdzeniem, tak jak i w innych ośrodkach pielgrzymkowych, jest modlitwa, liturgia
i nawiedzanie tych miejsc, gdzie według przekazu, dokonywały się objawienia.
W każdy piątek jest Droga Krzyżowa na górę Kriżevac. Ale oprócz tego w Medziugorju bardzo silny akcent jest położony na formację chrześcijańską – poprzez różne
formy katechezy, rekolekcji czy seminariów. Już dwadzieścia dwa razy, co roku, są
organizowane seminaria, które gromadzą po kilkaset osób z kilkudziesięciu krajów.
Organizują je franciszkanie.
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Co jest największym fenomenem w Medziugorju?
Fenomenem Medziugorja są spowiedzi. Po bokach kościoła pw. św. Jakuba
są dwa długie, specjalnie wybudowane pawilony, w których jest pięćdziesiąt konfesjonałów. Są one zadaszone, nie przeszkadza więc skwar czy
deszcz. Ludzie stoją w długich kolejkach i mają możliwość odbyć spowiedź
w kilkunastu językach. Rozmawiałem ze spowiednikami, pracującymi na
miejscu. Mówili, że wystarczy posłuchać spowiedzi przez godzinę, żeby
być świadkiem rzeczywistych nawróceń. Bardzo wiele jest głębokich spowiedzi, które są spowiedziami generalnymi. Często ktoś się spowiada po
kilkudziesięciu latach, bo go łaska tak silnie dotknęła. Wystarczy jedna godzina.
A czy możliwe jest uznanie prawdziwości tych objawień przez Stolicę Apostolską?
Jest to możliwe. Słyszałem, że watykańska komisja, która pracowała pod
przewodnictwem kard. Camilo Ruiniego orzekła, że pierwszych siedem objawień jest prawdziwych, choć nie zostało to dotąd oficjalnie opublikowane.
Na temat późniejszych się nie wypowiadała, gdyż wychodziła z założenia,
że trzeba zobaczyć jakie będą ich skutki.
Terminy - Zaproszenia
Jesienne spotkania na plebanii o godzinie 19:00:
 wtorek, 26.09. Caritas parafii
 środa, 27.09. chór
 czwartek, 28.09. orkiestra
 piątek, 29.09. szafarze Komunii św.
 piątek/sobota, 06/07.10. „Droga 2+2=10 km.”
 niedziela, 08.10. Dzień Papieski
 poniedziałek, wtorek, 09 i 10.10. zapisywanie Intencji na 2018 rok
 wtorek, 10.10. Msza i spotkanie Caritas dla chorych i seniorów
 piątek, 13.10, ostatnie Czuwanie Fatimskie
 piątek, 20.10. spotkanie członków PRD
 zachęcamy młodzież, dzieci i wszystkich parafian do praktykowania
I piątków i I sobót miesiąca. Dlatego w tygodniu gdy przypada I piątek
i sobota miesiąca, będzie okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. szkolną w środę, od 16:00 do 17:00 oraz w piątek pól godziny przed Mszą
rano i godzinę przed Mszą wieczorną.
 Chrzty i Roczki są podczas Mszy św. w I soboty miesiąca o godz. 15:00.
Zgłaszając Chrzest prośba, aby przynosić akt urodzenia dziecka oraz podstawowe dane rodziców i chrzestnych. Chrzestnym nie może być osoba
żyjąca tylko na ślubie cywilnym, lub w stałym związku

Dziś na Mszy o 10:00. Dożynki Parafialne. Chcemy dziękować za tegoroczne
zbiory, uchronienie od nieszczęść i kataklizmów. W Opolu w kościele seminaryjnym o 14:00 Msza złotych jubilatów małżeńskich. Kolekta na cele parafii.
Wczesnym rankiem w Fatimie zostanie odprawiona dziś Msza św. w int. całej
parafii i parafian.
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. Szkolna.
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
W piątek o 17:00 w salce spotkanie dzieci– do I Komunii św. (w miejsce spotkania
w środę). O 19:00 Nabożeństwo i spotkanie rodziców i kandydatów do Bierzmowania. Po reformie szkolnictwa, przygotowaniem do Bierzmowania objęte są następujące klasy: 1 rok przygotowania - uczniowie klas VI i VII szk. podst.: 2 rok przygotowania - uczniowie II kl. gimn.; 3 rok przygotowania - uczniowie III kl. gimn. Na
nabożeństwo i spotkanie zapraszamy uczniów wszystkich wymienionych klas i jednego z rodziców.
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O 9:00 w salce spotkanie ministrantów
i kandydatów na ministranta.
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na budowę i remonty obiektów diecezjalnych.
Dożynki na Górze św. Anny. Odpust w parafii Żędowice.
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Małgorzata Kałuża,
Ewelina Fablewska, Gizela Czok, Irmina Leja. Bóg zapłać!
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za przygotowanie świątyni na Dożynki, przyniesienie darów i przygotowanie dzieci.
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Jan Mesjasz zam. Kolonowskie i Żaneta Ceglarek
zam. Staniszcze Małe
—————–—–——–—————–———–——–—–———–—————
 na stronie www. w zakładce Panama 2019 podany jest przybliżony koszt wyjazdu
na ŚDM w Panamie.
 na grudniowy wyjazd do Pragi jest już komplet.
 pięknym owocem Jubileuszu Objawień Fatimskich będzie ukochanie modlitwy
różańcowej, również przez przynależność do naszej parafialnej rodziny Róż
Różańcowych. Można u p. Marii Kruk zapisywać się. (zapraszamy kobiety, młodzież i mężczyzn). 14.10. wyjazd na Dzień Skupienia Róż Różańcowych na Górę
św. Anny. Może zapisywać się, w zakrystii, każdy chętny.

