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XXI N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 13,22–30)
„Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą
zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż
wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro
Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze,
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam
odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i
piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«. Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i
wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze
wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są
ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
Dla Izraelitów było oczywiste, że
wszyscy oni będą mieć miejsce w
królestwie
Bożym
i
cieszyć
się
otrzymanym zbawieniem. Pytanie z
dzisiejszej Ewangelii wydaje się wyrazem
zainteresowania losem nie-Izraelitów i
ostateczną
liczbą
zbawionych.
W
odpowiedzi Jezus zwraca uwagę na
warunki niezbędne, aby wejść do
zapoczątkowanego przez Niego królestwa.
Czy współczesny człowiek stawia sobie
pytanie o swoje własne wieczne szczęście?
Pytanie o zbawienie jest pytaniem o Boga i
o relację z Nim. Zbawienie nie jest złotym
dyplomem wręczanym przy bramie nieba,
lecz wejściem w osobistą, niekończącą się

relację miłości z Ojcem. To pytanie
pomaga w nawracaniu się, zrywaniu z
grzechem, z okazją do niego, w wybieraniu
Boga. Póki żyję, nigdy nie jest na to za
późno. Jezus chce przypomnieć, że w
relacji z Nim nie ma automatyzmu ani
konieczności. Jedynym zabezpieczeniem
mojej wolności jest Jezus. Tylko w Nim
jest moje zbawienie.
DZIĘKUJĘ CI, PANIE, ZA PRZYPOMNIENIE,
ŻE ZBAWIENIE NIE JEST NAGRODĄ ZA
DOBRE UCZYNKI, LECZ CAŁKOWICIE
DARMOWYM DAREM TWOJEJ ŁASKI. OBY
MOJE CODZIENNE ŻYCIE BYŁO JAK
NAJLEPSZYM JEJ PRZYJĘCIEM.
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Porządek Mszy świętych 25.08 – 1.09.2019
NIEDZIELA – 25.08.2019
07.30 - Za + Marię Mucha, męża Gintera, rodziców Nolepa, Mucha i krewnych.
10.30 – I. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi
podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze z okazji
rocznicy ślubu Marii i Ewalda.
- II. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi
podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze z okazji
urodzin Krystyny.
14.00 - Nieszpory
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PONIEDZIAŁEK – 26.08.2019 MB Częstochowskiej
18.00 - Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Schaffors, ich rodziców i rodzeństwo.
WTOREK – 27.08.2019
18.00 - Za ++ rodziców Pawła i Helenę Kociok i wujka Alojzego.
ŚRODA – 28.08.2019
18.00 - Za ++ Weronikę i Edmunda Szmaglińskich oraz ++ z obu stron.
CZWARTEK – 29.08.2019
18.00- Za + matkę Teresę Wachta w 19 rocznicę śmierci.
PIĄTEK – 30.08.2019
18.00 – Za + żonę Dorotę Kawecką w dniu urodzin.
SOBOTA – 31.08.2019
18.00 – Za ++ Martę i Andrzeja Pansa, córkę Krystynę oraz za ++ z rodzin Jagosz,
Smolka, Pansa.
NIEDZIELA – 01.09.2019
07.30 - Za + Romana Kurek w miesiąc po śmierci.
10.30 – Za + Jozefa Lyszik, rodziców, brata i krewnych z rodziny Lyszik,
Szymaniec.
14.00 - Nieszpory
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♦

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

♦

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 nieparzyste. (sobota o godz. 9.00).

♦

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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Uroczystość Matki
Bożej Częstochowskiej
26 sierpnia na uroczystość Matki
Bożej Jasnogórskiej przyjdzie ponad 80
pielgrzymek. Sumie odpustowej z udziałem
Episkopatu Polski na Jasnej Górze będzie
przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech
Polak. Podczas Mszy ponowione zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu, których
autorem jest Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.
O ustanowienie święta „Dziękczynienia Najświętszej Maryi Pannie
Częstochowskiej” ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy
zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed
Szwedami w 1665 roku. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na
odprawianie Mszy świętych wotywnych.Dopiero papież Pius X w roku 1904
zatwierdził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla Jasnej
Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej.
Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 roku papież
Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono
Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej
Góry.W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r.
Zgodnie z decyzją Piusa XII święto obchodzone jest jako uroczystość całego
Kościoła Katolickiego w Polsce od 1956 r.- Uroczystość Matki Bożej
Częstochowskiej to okazja do wdzięczności Maryi za Jej obecność w dziejach
naszego Narodu i promieniowanie Jasnej Góry na całą naszą Ojczyznę - podkreśla
przeor częstochowskiego klasztoru, o. Marian Waligóra.Przeor przypomina, że
„uroczystość ma charakter wdzięczności za to, czego doświadczamy jako ludzie
wierzący i jako naród żyjący na polskiej ziemi”.
- Chcemy dziękować za to, że Maryja oręduje za nami – podkreśla.
Zwraca uwagę, że „możemy mieć różne wzorce wśród ludzi, takich czy innych
przywódców, możemy podziwiać tych, którzy służyli Polsce, ale pamiętajmy, że
najgłębszym wzorem służby człowiekowi jest sam Chrystus”. – Na tym wzorze na
pewno się nie zawiedziemy – dodaje.Uroczystości na Jasnej Górze co roku
poprzedza Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to praktyka, którą paulini
pielęgnują od wieków. Przez dziewięć kolejnych wieczorów, począwszy od 17
sierpnia, na jasnogórskim Szczycie odprawiana jest też Msza św. zwana
nowennową. W tym roku specjalnie przygotowane na tę okazję kazania głosi
biskup pomocniczy arch. częstochowskiej
Andrzej Przybylski.

