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INFORMACJE DIECEZJALNE I INNE
● 43. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, wyruszy z Opola w poniedziałek 12.08. Pielgrzymkę zakończy Msza św. na Jasnej Górze w sobotę
17.08. o g. 11.00
● Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i Dożynki Jasnogórskie. W dniach 31
sierpnia – 1 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka
Rolników zwieńczona Sumą Dożynkową z błogosławieństwem wieńców żniwnych w niedzielę 1 września o g. 11.00.
● Oferta programowa Radia Doxa na 19. Niedzielę Zwykłą – 11 sierpnia: Na
pielgrzymi szlak wyruszają wierni z diecezji opolskiej. Tych, którzy nie mogą w
pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyć osobiście, zachęcamy do pielgrzymowania duchowego. Istnieje też możliwość powierzenia pielgrzymom swoich
intencji – można to uczynić za pośrednictwem Radia Doxa. Szczegóły na stronie internetowej: www.doxa.fm. Codzienne relacje reporterskie, wieczorne
studio plenerowe połączone z transmisją nabożeństwa (od g.19.10), a także
transmisje Mszy św.: w czwartek o g.8.30 (Pietraszów) i sobotę o g.11.00 (Jasna Góra). Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości
107,9 FM
● Dni Trzeźwości na Górze św. Anny. Z okazji 26. rocznicy zainaugurowania
Mszy św. trzeźwościowych na Górze św. Anny zapraszamy w imieniu organizatorów na Dni Trzeźwości w dniach 6 – 8 września 2019 r. na Górze Św. Anny.
W programie: Msza św., konferencja ks. Marcina Marsollka pt. «Trzeźwy mężczyzna - mąż, ojciec - podpora rodziny», świadectwa, koncerty.

Złota myśl tygodnia
Chrześcijanin żyje wychylony ku przyszłości, oczekuje innego, lepszego
domu. Na ten świat potrafi więc patrzyć z dystansem. Skoro Chrystus na
pewno powróci, chrześcijanin nie musi się żołądkować, że na świecie
jest tyle rzeczy nie po Bożej myśli.
(wiara.pl)
**********************************************************

ZAPOWIEDZI:
Sebastian RYGOL z Żerkowic i Dominika DOMERECKA z Kalinowic …… I
**********************************************************
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Refleksja
Doświadczenie uczy, że smutki i radości spływają nieoczekiwanie. Wyjeżdżający z domu samochodem nie przypuszcza, że za chwilę w wypadku drogowym stanie w sytuacji granicznej - śmierci. Choroba nowotworowa spada
jak grom z jasnego nieba, a jakiś przestępca pozbawia nas nieoczekiwanie
mienia, zdrowia czy życia. Przychodzące dobre wiadomości miło nas zaskakują i są powodem radości.
Obecny sierpniowy czas pielgrzymek na Jasną Górę do Matki i Królowej
pokazuje pielgrzymi charakter życia chrześcijańskiego. Ojciec Kościoła św.
Bazyli tak komentuje dzisiejsze Słowo Boże: ,,Czy i wam nie wydaje się to
życie, jakąś drogą ciągle rozwijającą się i podróżą podzieloną na wieki życia,
jakby przez stacje? Na początku gotuje ono boleści porodowe matki, a jako
metę biegu ukazuje namioty grobów i do nich wszystkich prowadzi: jednych
prędzej, drugich wolniej. Pierwsi przeszli przez wszystkie odległości czasu,
drudzy nawet na pierwszych stacjach życia nie przenocowali. Inne drogi, które
z miasta prowadzą do miasta, można ominąć i nie kroczyć nimi, jeżeli się nie
chce; ta zaś, choćbyśmy chcieli odłożyć bieg, chwyta nas przemocą i wlecze
kroczących po niej do kresu ustanowionego przez Pana”. W perspektywie tych
słów i doświadczenia codzienności, nasze życie nabiera mocnego wymiaru
eschatologicznego - ostatecznego. W przemijającej postaci tego świata słowa
Pańskie: ,,Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w
niebie, gdzie złodziej się nie dostanie ani mól nie niszczy” (Łk 12,33) nabierają
szczególnego blasku prawdy. U kresu naszej pielgrzymki życia będziemy sądzeni tylko z miłości, z czasu poświęconego Bogu i ofiarowanego człowiekowi
- bliźniemu. Jak echo przywołujemy tu słowa Prymasa Tysiąclecia kard. St.
Wyszyńskiego, który na hasło ,,Czas to pieniądz” odpowiedział: ,,A ja wam
powiadam, że czas to miłość”. To ważne dla nas wszystkich słowa, dla nas,
którzy po grzechu pierworodnym bardziej zerkamy na biblijną miskę soczewicy niż na Chleb, który z nieba zstępuje.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw
XIX Niedziela Zwykła 11.08.2019 – Rok C
PONIEDZIAŁEK 12.08.19r.
7.00 – Za Parafian
WTOREK 13.08.19r. Dzień Fatimski
18.15 – Nabożeństwo do św. Anny
18.30 – 1). W intencji czcicieli MB.Fatimskiej 2). Dziękcz.-błag. w int.
rodziny Gogolok 3). Za + syna Dariusza Krasek w 30 dzień po
śm. 4). Za + syna Alfreda Wiechuła 5). Za ++ rodz. Leona i
Amalię Misdziol, siostrę Lidię, jej córkę Ewelinę, dziadków i
wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
6). Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. M.B. Fatimskiej za ++
rodz. Renatę i Franciszka Jonienc, Gertrudę i Edwarda Spik,
braci Pawła i Jerzego, babcię Helenę Sowada oraz wszystkich
++ z rodzin Spik-Jonienc i procesja fatimska ze świecami.
ŚRODA 14.08.19r. św. Maksymiliana Marii Kolbego – wspomn.
18.15 – Nabożeństwo do MBNP
18.30 – Do Bożej Opatrzności w intencji Lidii i Eryka Okos, ich córki z
mężem i wnuków
CZWARTEK 15.08.19r. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.30 – Za ++ rodz. Marię i Leona Matysek, Elżbietę i Gerarda Niespor
oraz ++ krewnych i znajomych
9.30 – Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie duszy i darowanie kar w
intencji męża i ojca Antoniego Chrubasik, rodziców i teściów
Joannę i Alojzego Chrubasik, Martynę i Jana Krawiec w rocz.
śmierci
11.00 – 1). Dziękcz.-błag. w int. Marzeny i Mariusza Feledyk w kolejną
rocz. ślubu 2). Chrzest św.: Stanisław Slabik oraz o błog. Boże
w rodzinie Zuzanny i Rafała Slabik
PIĄTEK 16.08.19r.
18.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.30 – Za + ciocię Łucję Okos, matkę Annę Lipok oraz ++ dziadków
Okos i Lipok
SOBOTA 17.08.19r. Uroczystość św. Jacka, prezbitera
18.15 – Nabożeństwo do NMP
18.30 – W intencji ks. Proboszcza z okazji imienin, o Boże błog.,
zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
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7.30 – O błog. Boże i zdrowie dla syna Mikołaja SiedlikowskiegoRochowiec z okazji 13 rocz. urodzin
9.30 – O błog. Boże i zdrowie dla Pawła Niedworok z ok.14 rocz.ur.,
w intencji brata, rodziców i dziadków oraz za + babcię Barbarę
w rocz. urodzin
11.00 – Dziekcz.-błag. w intencji Janiny Relich z okazji 88 rocz. urodzin
oraz za wnuczki Annę i Katarzynę Krenc, wnuka Łukasza i syna
Zdzisława z okazji ich urodzin

Ogłoszenia duszpasterskie
● Dzisiaj XIX Niedziela Zwykła, kolekta dzisiejsza to tzw. kolekta inwestycyjna, przeznaczona na planowany remont dachu naszego kościoła. Za wszystkie
złożone ofiary składam serdeczne podziękowania.
● We wtorek 13 sierpnia zapraszam na kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, na które składa się Msza św. i procesja fatimska ze świecami. Ponieważ jest to dzień wotywny naszej Patronki św. Anny o g.18.15 krótkie nabożeństwo ku Jej czci. Zapraszam.
● W czwartek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP porządek mszy
św. jak w każdą niedzielę, po każdej Mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny w
Opolu.
● W sobotę 17 sierpnia Uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii
górnośląskiej.
● W dniach 16-17.08. na Górze św. Anny uroczystość Wniebowzięcia NMP z
obchodami kalwaryjskimi
● Kancelaria parafialna jest czynna od wtorku do piątku po Mszy św. W sprawie uzyskania różnych potrzebnych zaświadczeń proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (t.77 474 55 06).
● Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. W tym tygodniu
po wieczornej Mszy św. w piątek, proszę o posprzątanie następujących parafian: Posor Karolina, Felger Bernadeta, Felger Kinga, Łuczkowska Jadwiga,
Jurek Karolina, Jawińska Barbara
Następne grupy sprzątające to: 23.08. (ul.Nyska) Sajdak Magdalena, Szymańska Sylwia, Lisik Małgorzata, Czuba Hanna, Procyszyn Karolina ;
30.08. (ul.Lipcowa) Blach Stefania, Dudek Regina, Wocka Beata, (ul. Zamknięta) Niedworok Dorota, Stach Katarzyna, Hanusik Bernadeta, Hanusik
Izabela ; 6.09. (ul.Chmielna) Pietrucha Izabela, Janc Alina, (ul. Osiedlowa)
Pietruszka Barbara, Pietruszka Anna, (ul.Parafialna) Wrona Beata, (ul.Moczi)
Adamkiewicz Agnieszka, Adamkiewicz Emilia

