od 23.01. do 30.01. 2022 r.
Niedziela 23.01. III zwykła, Bożego Słowa
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. MBNP o dalszą opiekę łaski
i zdrowie dla Elżbiety z ok. 85 r. urodzin
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Łucji i Klausa Gepert w r. ich śmierci, z rodziny
2. Za + Eryka Pawlik - zam. od sąsiadów
15:00 Spotkanie kolędowe
17:00 1. Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą opiekę łaski
i zdrowie w rodzinie oraz za ++ rodziców Agnieszkę i Rajmunda i pokr.
2. Z podz. za odebrane łaski, dar kapłaństwa z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o dalszą
opiekę łaski siły i zdrowie dla ks. prałata Wolfganga Globisch z ok. 89 r. urodzin

Poniedziałek 24.01. św. Franciszka Salezego, bp, doktora, wsp.
7:00 Za ++ męża, ojca Jana w r. śmierci, jego rodziców Martę i Jana, braci Józefa i Franciszka,
rodziców Krystynę i Wilhelma, brata Karola, ciocię Józefinę i pokr.
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Dziś Niedziela Słowa Bożego.
Swoim Słowem Bóg mówi do Nas kiedy sięgamy po Biblię. Uczyń z niej
Księgę Życia. Kochaj Biblię. Niech w domu znajduje swoje ważne, osobne
miejsce. Niech będzie czytana indywidualnie oraz we Wspólnocie rodziny.
Nie przejmuj się, że nie wszystko rozumiesz. Biblia to nie księga historyczna,
przyrodnicza. Biblia to księga Miłości. Miłości Boga do człowieka i miłości
człowieka do Boga. To księga Bożego Miłosierdzia oraz grzechu człowieka
i jego powrotów do Boga.

Wtorek 25.01. Nawrócenie św. Pawła, święto
17:00 Za + żonę z ok. urodzin ++ pokr.
Środa 26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, bp. wsp.
17:00 O radość wieczną dla ++ mężów Jana i Józefa, rodziców, teściów, pokr. Hornik, Miklitz, Fila
Czwartek 27.01.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 1. Za + żonę, mamę Hildegardę Czupała w r. śmierci
2. Za ++ żonę, mamę, babcię Wandę Lipp w 5 r. śmierci
Piątek 28.01. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera, doktora, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. Za ++ męża, rodziców, krewnych, sąsiadów i dusze w czyśćcu
2. Za + Gertrudę Garbas w miesiąc po śmierci
Sobota 29.01.
8:00 O radość życia wiecznego dla ++ męża, ojca, dziadka Alfreda w 7 r. śmierci, zięcia Pawła,
szwagra Wiktora
16:00 - 18:00 Adoracja
18:00 Za ++ męża Gintra, rodziców Urszule i Jerzego, teściów Agnieszkę i Antoniego i pokr.
Niedziela 30.01. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Teodora w 35 r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków
z obu stron i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ syna Rudolfa z ok. urodzin, męża Gerarda, rodziców Gertrudę i Pawła, siostrę Edeltraudę, brata Józefa, bratową Krystynę, dziadków
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Wilhelma w r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięciów
Krystiana i Franciszka oraz dusze opuszczone

Sentencja: Dziś znieczulamy się, żeby nie bolało. Czym? A musimy stanąć
w prawdzie. Ale ta prawda ma być jak chusta Weroniki – ma oczyszczać.
W słowie „znieczulenie” jest nie (nie chcemy bólu) ale jest również czułość,
która nie jest tkliwością, sentymentalizmem. Jest sposobem, by dotknąć
w człowieku to, co trudne i chore. Tylko z czułością to uczynimy. Trzeba
dotknąć własnych ran. A my boimy się tego. Musimy dotknąć tego, co boli,
bez sztucznego znieczulenia. Pozwolić na ból, by znaleźć te miejsca, w których może działać Bóg.
Najgorszy rodzaj posłuszeństwa to ten oparty na strachu. Ale możliwe jest
posłuszeństwo w oparciu o autorytet. Wówczas jestem posłuszny już nie dlatego, że się ciebie boję, ale dlatego, że widzę w tobie autorytet. Istnieje jeszcze
trzeci typ posłuszeństwa, najdoskonalszy. To posłuszeństwo ze względu na
wiarę. Moje posłuszeństwo wobec papieża rozumiem tak, że to jest głos w Kościele, którym mówi do mnie Bóg, Nie ma w Kościele kogoś takiego, kogo nie
dotyczy posłuszeństwo. Papież słucha Słowa Bożego, Ducha Świętego.

Dwa opowiadania
Pewien biały człowiek przemierzał nieprzebyte lasy Amazonii i w Ameryce Południowej, by odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się spieszył. W pierwszych
dwóch dniach tubylcy wynajęci przez niego jako tragarze robili wszystko, aby jak
najlepiej wywiązać się z nieludzko ciężkich obowiązków. Jednak trzeciego dnia
o świcie zatrzymali się i stanęli przed nim nieruchomo w milczeniu. Wyraz ich twarzy świadczył, jakby byli nieobecni. To, że nie byli w stanie już dłużej pracować,
było jasne jak słońce. Zniecierpliwiony poszukiwacz spoglądając na swój zegarek
i wymachując rękoma na szefa tragarzy, dał mu do zrozumienia, że mają ruszyć
szybko, bo czas ucieka. To niemożliwe - odpowiedział spokojnie człowiek - ci ludzie
biegli nazbyt szybko, teraz czekają, aż powrócą do nich ich dusze.
Pewnego poranka, tak jak zdarzało się to często, kalif Harun al-Rashid zawołał znanego wróżbitę i opowiedział mu następujący sen: Śniło mi się, że zęby wypadały mi
jeden po drugim i nie było ich już zupełnie w moich ustach. Och, proszę pana, to bardzo niedobry znak. Wskazuje na to, że wszyscy z pana rodziny umrą przed panem
i zostanie pan sam! – powiedział wróżbita. Kalif rozwścieczył się do tego stopnia, że
nakazał wróżbicie, aby już nigdy więcej u niego się nie pokazywał. Opowiedział
swój sen innemu wróżbicie. Ten jednak powiedział mu: Och, mój panie, to bardzo
dobry sen. Mówi on o tym, że będziesz miał bardzo długie życie i przeżyjesz całą
swoją rodzinę, będziesz też o wiele od nich zdrowszy! Uradowany kalif odpowiedział mu: Cóż za piękny sen! I za tak dobrą przepowiednię dał mu w nagrodę sto
denarów. Dopiero potem zawołał swojego wezyra, nakazał mu odszukać pierwszego
wróżbitę i przeprosić go za to, że został wypędzony z zamku. A tak naprawdę, to
pierwszy powiedział mu to samo, co drugi, tyle tylko, że w inny sposób. Nawet najbardziej brutalną prawdą można powiedzieć w łagodny sposób. Grzeczność jest dowodem inteligencji serca.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
Starajcie się, Bracia Czcigodni, aby świątynie, które wzniosła w ciągu wieków wiara
i pobożność chrześcijańskich ludów po to, by w nich śpiewać nieustanny hymn
chwały Bogu Wszechmogącemu, a Zbawicielowi naszemu, ukrywającemu się pod
postaciami eucharystycznymi, dać godną siedzibę, stały otworem jeszcze częstszym
odwiedzinom wiernych. Niech wezwani do stóp Zbawcy naszego usłyszą najsłodsze
Jego wezwanie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę”.
Co to jest wolność?
Wolność jest darem Boga; jest władzą działania lub nie–działania, czynienia tego lub
czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie przemyślanych działań. Wolność
charakteryzuje czyny właściwe człowiekowi. Im więcej człowiek czyni dobra, tym
bardziej staje się wolnym. Wolność osiąga swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest najwyższym Dobrem i naszym szczęściem. Wolność zakłada
możliwość wyboru między dobrem a złem. Wybór zła jest nadużyciem wolności
i prowadzi do niewoli grzechu.

Dzisiaj kazanie - „rozmowa przy stoliku”. Kolekta na cele ubezpieczenia obiektów parafialnych. O 17:00 Msza św. w int. ks. prałata Wolfganga Globisch z ok. 89 r. urodzin.
O 15:00 w kościele Spotkanie kolędowe: będzie kolędowanie chóru Colonovica ale
zapraszam też rodziny oraz dzieci (solo, w duecie, w zespole) do wykonywania kolęd,
można śpiewać, można grać na instrumentach. Chętni proszeni są o zgłaszanie się u ks.
Piotra.
————————————————–—–—————–——–————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 w salce spotkanie dzieci, kandydatów do
I Komunii św.
————————————————–—–—————–——–————————
W czwartek od 16:00 do 17:00 zapisywanie Intencji mszalnych oraz inne sprawy kancelaryjne. O 17:45 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klasy VIII.
————————————————–—–—————–——–————————
W piątek o 18:00 Spotkanie dla każdego, kto chce porozmawiać na temat Kościoła,
parafii. Swoje spostrzeżenia, radości, troski, uwagi można będzie przekazać, wypowiedzieć, wysłuchać innych. Jest to Spotkanie z racji prac Synodu, który odbywa się
w Kościele.
————————————————–—–—————–——–————————
W sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu indywidualna, w ciszy.
————————————————–—–—————–——–————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
————————————————–—–—————–——–————————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Opolskiej: Gabriela Bogdoł, Małgorzata
Szymik, Gabriela Wałaszek, Alicja Szydłowska
————————————————–—–—————–——–————————
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa.
————————————————–—–—————–——–————————
Do nabycia Gość Niedzielny (od dziś cena 8 zł.) oraz Mały Gość. W zakrystii do nabycia świece Gromnice (małe, średnie, duże).
————————————————–—–—————–——–————————
* Wyjazd do Grecji: autokarem, termin od 02 do 13 lipca, koszt 600 euro + 1.450 zł.
W programie zwiedzanie: Kavalii, Filippi, Athos, Saloniki, klasztory Meteora, Korynt,
Mykena, Ateny, Delfy oraz 2 dni na plaży. Zapisy u ks. Piotra do 31 stycznia (podajemy
imię nazwisko, adres, pesel, numer dowodu i do kiedy jest ważny oraz wpłata 300 zł.
zaliczki). Program pielgrzymki jest w gablotce.
* Wyjazd do Zakopanego: od piątku 22.04. (wyjazd ok. 7:00 rano) 22.04. do niedzieli
24.04. (powrót ok. 21:00). Autokarem, koszt 290 zł. (opłacone: noclegi, przejazdy, wstępy, śniadania). Zapisy do 31 stycznia (podajemy imię nazwisko, adres, pesel oraz 100
zł. zaliczki). Można również dojechać swoimi samochodami, wtedy koszt jest mniejszy
o 100 zł. Również należy się zapisywać u ks. Piotra.
————————————————–—–—————–——–————————
++ Odbyły się pogrzeby: śp. Karol Ziaja l. 75; śp. Krzysztof Stryczek l.32. Wieczny
odpoczynek…..++

