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XX N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 12,49-53)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem
rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już
zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż
się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?
Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro
będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw
trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka
przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.
Dzisiejsza Ewangelia wydaje sie
potwierdzać opinie tych, którzy uważają,
że chrześcijaństwo, tak jak inne religie,
jest źródłem konfliktów i przemocy
wśród ludzi. Tymczasem Jezus ogłasza
nadejście królestwa Bożego, które
napotka opór sił i mentalności tego
świata. On sam będzie ich ofiarą. Jezus
nie przystał na to, co było do tej pory.
Przyniósł rewolucję miłości, która
wyrywa z egoizmu i otwiera na dar
drugiego i dla drugiego. Spala siebie,
aby inny mógł żyć. Jest naszym
współudziałem w tym, czego sam
dokonał na krzyżu. Otworzył Serce
gorejące pełnią miłości. Przestrzega nas,

aby się nie dziwić, jeśli przyjęcie Jego
miłości wzbudzi nawet w najbliższych
zazdrość i odrzucenie. Nie można wtedy
tracić entuzjazmu wiary. Pamiętajmy, że
Eucharystia to trwanie pod krzyżem, z
którego wypływa Jezusowy ogień. Niech
przeze mnie zapłonie w innych.
PANIE, ANIOŁOWIE OGŁOSILI TWOJE
PRZYJŚCIE JAKO KSIĘCIA POKOJU. TY
POWIEDZIAŁEŚ: „POZOSTAWIAM WAM
POKÓJ, OBDARZAM WAS MOIM
POKOJEM” (J 14, 27). UDZIEL
SWOJEMU KOŚCIOŁOWI DARU
JEDNOŚCI I POKOJU. NAPEŁNIJ MNIE
ENTUZJAZMEM WIARY, ABYM MÓGŁ
NIEŚĆ JĄ INNYM.

Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś
niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość
ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad
wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które
przewyższa wszelkie pragnienia.
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Porządek Mszy świętych 18 – 25.08.2019
NIEDZIELA – 18.08.2019
07.30 - Za + ojca Ryszarda w 1 rocznicę śmierci.
10.30 – I. W intencji Maksymiliana Joniec z okazji 18 urodzin oraz za całą rodzinę.
II. W 1 rocznicę śmierci ojca Tadeusza Wawszczak oraz za + żonę Irenę.
14.00 - Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 19.08.2019
18.00 - Za + mamę Marię Sroka, + męża i dzieci.
WTOREK – 20.08.2019
18.00 - Za + mamę Marię Kądziela z okazji urodzin.
ŚRODA – 21.08.2019
18.00 - Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem
za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze w intencji Lesława Kaweckiego
z okazji urodzin oraz za całą rodzinę.
CZWARTEK – 22.08.2019
18.00- Za + rodziców Paulinę i Pawła Szlapa, za ++ Marię i Karola Okos, za ++ z
obu stron.
PIĄTEK – 23.08.2019
18.00 – Za ++ Marię, Helmuta, Waldemara Majecki i za ++ Elżbietę i Waltra

Świtała.
SOBOTA – 24.08.2019
18.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem
za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze w intencji Agnieszki i Dariusza
Walacik z okazji 10 rocznicy ślubu oraz za synów Oliviera i Emila.
NIEDZIELA – 25.08.2019
07.30 - Za + Marię Mucha, męża Gintera, rodziców Nolepa, Mucha i krewnych.
10.30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem
za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze z okazji 40 rocznicy ślubu
Marii i Ewalda.
14.00 - Nieszpory
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♦

W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii ks.
neoprezbitera Pawła Knop. Po mszach ks. będzie udzielał
błogosławieństwa prymicyjnego. Dzisiaj zapraszam na
nieszpory o godz. 14.00.

♦

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w
poniedziałek i środę po wieczornej mszy św.

♦

Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.

♦

Dzisiejsza kolekta jest na bieżące płatności parafii. Za tydzień
na zakup opału na zimę. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

♦

Dziękuję za ofiary na utrzymanie naszego cmentarza.
Złożono 2400zł. Także podziękowania składa parafia
Groszowice – złożono 1640 zł. Bardzo dziękuję za pozbieranie
ofiar Pani Ilzie Szafarz.

♦

Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i
o dom parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną
niedzielę proszę rodziny z ulicy Adama numery parzyste.
(sobota o godz. 9.00).

♦

Do końca tygodnia można jeszcze dołączyć do pielgrzymki do
Meksyku. Aktualnie grupa liczy 20 osób. Termin wyjazdu
13-23.02.2020. Szczegóły na plakacie na stoliku.

♦

Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa
Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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Wspomnienie NMP Królowej
W święto Najświętszej Maryi Panny 11
października 1954 r. Ojciec Święty Pius XII podpisał
encyklikę Ad Caeli Reginam (Do Niebios Królowej), którą
ustanowił nowe święto - Maryi Królowej. Zgodnie z
decyzją Papieża, wielkiego czciciela Bogarodzicy (to on cztery lata wcześniej ogłosił
dogmat o Wniebowzięciu NMP), przez następne lata 31 maja każdego roku cały Kościół
czcił Maryję jako swoją Panią i Władczynię. W dniu tym we wszystkich świątyniach
ponawiano akt poświęcenia się ludzkości Niepokalanemu Sercu Matki Bożej.
Ustanawiając święto Matki Bożej Królowej papież Pius XII podsumował
wyznawaną przez wieki wiarę Kościoła, że Najświętszej Maryi Pannie przysługuje
tytuł Królowej jako matce Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata. Jednak prawo Maryi
do monarszej godności nie wynika wyłącznie z Jej boskiego macierzyństwa. W swej
encyklice Ojciec Święty podkreślił, że królewski tytuł nosi Ona także ze względu na
współudział w triumfie Syna nad złem.
Piękną wizję roli Maryi w tym zwycięstwie znajdujemy w znanym
fragmencie Apokalipsy św. Jana, który opisuje walkę Niebios ze smokiem-szatanem.
„Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej stopami i na głowie jej korona z gwiazd
dwunastu”, to według teologów właśnie Bogarodzica. Diadem – okrąg złożony z
dwunastu gwiazd, stał się zresztą w ikonografii katolickiej symbolem Maryi. Co więcej
otrzymał on niejako Jej osobistą akceptację, skoro znalazł się na rewersie Cudownego
Medalika, sakramentalium danego ludzkości przez Maryję podczas objawienia św.
Katarzynie Laboure w 1830 r.
Pius XII wymienił całą rzeszę teologów, świętych i papieży, którzy nazywali
Bogarodzicę Panią i Królową. Przywołał także podsumowujący ich wypowiedzi głos św.
Alfonsa de Liguori. Założyciel redemptorystów stwierdził: „Skoro więc Maryja Panna
podniesiona została do tak wysokiej godności, że jest Matką Króla Królów, dlatego
całkiem słusznie zaszczyca ją Kościół tytułem Królowej”.
Ta prawda znalazła odbicie także w tekstach modlitw używanych od
wieków przez wiernych. Zwracali i zwracają się oni nadal do Pani Nieba wezwaniem
antyfon: Salve Regina, Ave Regina Coelorum czy Regina coeli. Także popularna Litania
Loretańska w znacznej części składa się z wezwań do Królowej Maryi. Nie można także
zapominać, że wierni modlący się na Różańcu Świętym, najskuteczniejszym orężu do
walki z szatanem i grzechem, w jednej cząstce rozważają ukoronowanie Matki
Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi.
Innym świadectwem uznawania przez Kościół Maryi Panny za Królową był
zwyczaj koronowania Jej słynących łaskami wizerunków. W Polsce
uroczyste
koronacje wizerunków maryjnych rozpoczęły się w XVIII, choć niektóre źródła podają,
iż jako pierwszy koronowany został w 1651 roku obraz Matki Bożej Łaskawej
z Warszawy. W 1717 r. oznakę władzy królewskiej otrzymał wizerunek Matki Bożej
Częstochowskiej.

