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XVI Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w
swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała
Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie,
czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz
jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba
mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona».

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk
Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem
się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić
posłannictwo głoszenia słowa Bożego.
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym,
którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród
pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając
każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego
człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

Intencje mszalne
Poniedziałek 22. 07. 2019 – św. Marii Magdaleny
7. 00 O zdrowie i Boże błog. w int. pewnych rodzin

Wtorek 23. 07. 2019 – św. Brygidy, zakonnicy – Patronki Europy
7. 00 Za ++ rodziców, teścia Huberta, + Jerzego, dziadków i pokr.
18. 00 Za + Arnolda Borowitza, który zmarł w Monachium

Środa 24. 07. 2019 – św. Kingi, dziewicy
18. 00 Za + ojca Huberta Meryk w dniu urodzin, za + żonę Marię oraz ++ z rodz.
Meryk

Czwartek 25. 07. 2019 – św. Krzysztofa i Jakuba, Apostołów
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za + Gintera Frejlich w rocznicę śm., za jego ++ rodziców, brata, bratową,
dziadków i za ++ z pokr. oraz dusze czyśćcowe
18. 00 Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa za wszystkich kierowców, za nasze
Rodziny i za Dobrodziejów kościoła (po Mszy św. poświęcenie pojazdów)

Piątek 26. 07. 2019 – św. Anny, Głównej Patronki Diecezji
Opolskiej
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Anny za nasze wdowy i za niewiasty, za wszystkie
kobiety noszące imię św. Patronki
18. 00 Za + Florentynę Szydło w 30 dz. po śm.

Sobota 27. 07. 2019 – św. Joachima
13. 00 Ślub i Msza św. Mateusz Szpryngiel i Żaneta Szpryngiel
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Marioli Fedunik z ok. 60 r. ur., za męża Andrzeja, za syna i córkę z mężem, za
wnuczki Dagmarę i Igę oraz za całą rodzinę
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Krystyny Warwas z ok. 70 r. ur., za męża Alfreda i za synów z rodzinami
- Za + Antoniego Bednarz w 4 r. śm.
- Za ++ Piotra i Henryka Sieroń w rocznicę śm., za ++ z rodz. Bienias – Sieroń
- Za + Klarę Okos, męża Józefa Okos, ++ dzieci Waltera, Józefa i Stefanię, za
+ zięcia Huberta, pokr. i d.op.
- Za + męża i ojca Henryka Wołyńskiego w 2 r. śm., za jego rodziców i
teściów
- Za + siostrę Jadwigę Szulc w rocznicę śm. i za + syna Tomasza Kokoszka

Niedziela 28. 07. 2019 – XVII Niedziela Zwykła
8. 00 Za + brata Daniela Słabczyński w rocznicę śm. oraz za ++ z pokr.
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Bernarda Nowak z ok. 30 r. ur., za żone Anetę, za rodziców, dziadków,
rodzeństwo, teściów i za całą rodzinę
16. 00 Nieszpory
16. 30 - Za + Hildegardę Franczok, rodziców, teściów i syna Joachima
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Magdaleny Wojtal z ok. 18 r. ur., za rodz. Mariolę i Sebastiana oraz
najbliższą rodzinę

Pozostałe ogłoszenia
1. Kolekta w niedzielę 28 lipca parafialna na remont wieży kościoła
2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy (poniedziałek) św. Marii Magdaleny,
(wtorek) św. Brygidy, (środa) św.Kingi, (czwartek) św. Krzysztofa i Jakuba,
(piątek) św. Anny, (sobota) św. Joachima
3. W czwartek po Mszy św. poświęcenie pojazdów, zapraszam wszystkich
zmotoryzowanych
4. Góra św. Anny sobota – niedziela (27 - 28 VII) uroczystości odpustowe ku czci
św. Anny
5. Kolekta dzisiaj (21 VII) ofiara kierowców składana przy poświęceniu
pojazdów na wsparcie misjonarzy z diecezji opolskiej

Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu
w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw
siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie.
A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością,
racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie
nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się
pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu
rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś».
Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z
trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody
i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po
czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni
jedli, stał przed nimi pod drzewem.

Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto
namiocie».
Rzekł mu jeden z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona,
Sara, będzie miała wtedy syna».

Patron tygodnia – św. Anna i św. Joachim
Św. Anna i św. Joachim (+ I w.). Rodzice Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie
przekazały o nich żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura
apokryficzna. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Od IV wieku do
dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom
Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go
krzyżowcy. Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz
kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota,
młynarzy powroźników, żeglarzy Św. Joachim czczony był w dawnej Polsce jako
"protektor Królestwa". Oboje patronują małżonkom.
Apokryficzna "Protoewangelia Jakuba" z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli
bezdzietni. Joachim w podeszłym wieku udał się na pustynię, gdzie przez 40 dni i
nocy modlił się oraz pościł, prosząc o potomstwo. Anna zaś błagała Boga w swoim
domu o zdjęcie z niej piętna niepłodności. Zostali wysłuchani. Anioł zapowiedział im
narodzenie się dziecka. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub,
oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni. Według jednej z legend Annie przypisuje
się "trinubium" - po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.
W IKONOGRAFII św. Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz
obrazujących życie Maryi. Przedstawiana jako starsza kobieta z welonem na głowie.
Od XIV wieku pojawia się nowy motyw ikonograficzny, tzw. Anna Samotrzecia ukazujący Annę z Maryją i Dzieciątkiem Jezus. Ulubionym tematem jest św. Anna
ucząca czytać Maryję.
Niektóre Jej atrybuty: palec na ustach, księga, lilia.
Św. Joachim ukazywany jest jako starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub w
płaszczu. Występuje w licznych cyklach mariologicznych oraz z życia św. Anny.
Jego atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na
zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga,
zwój.

