
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę parafialną na zużytą wodę na naszym 

cmentarzu i tym wszystkim mężczyznom, którzy w środę wieczorem 

pracowali przy porządkowaniu – koszeniu naszego cmentarza 

2. W przyszłą niedzielę kolekta jest wyznaczona na potrzeby Seminarium i 

innych instytucji diecezjalnych 

3. Przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca, zapraszam jak zawsze na 

spowiedź I-piątkową wszystkich czcicieli NSPJ 

4. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00 

5. Biskup Opolski zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego (Porcjunkula) 

dziś – 2 sierpnia albo w przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach paraf. 

jeden raz. Warunki uzyskania odpustu: a) sakrament pokuty, b) nawiedze-

nie kościoła, c) modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, d) modlitwa w int. 

Ojca św., e) wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu 

6. W niedzielę na Górze św. Anny Dzień Modlitw Głuchoniemych, 

Uroczystość Matki Boskiej Anielskiej oraz Pielgrzymka Motocyklistów 

7. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane na ołtarze do naszego kościoła 

8. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba” 

9. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Opowiadanie: Dlaczego biegniesz 
 

Wyglądając przez okno wychodzące na rynek, mistrz spostrzegł jednego ze swoich 

uczniów. Był to Szymon, który szedł w pośpiechu, bardzo czymś zaaferowany Mistrz 

zawołał na niego i poprosił do siebie. 

- Szymonie, czy widziałeś dzisiaj rano niebo? 

- Nie, Mistrzu. 

- A drogę, Szymonie? Czy widziałeś dzisiaj rano drogę? 

- Tak, Mistrzu. 

- A teraz, czy widzisz ją jeszcze? 

- Tak, Mistrzu, widzę. 

- A powiedz mi, co widzisz? 

- Ludzi, konie, powozy, wymachujących rękoma kupców, wieśniaków, którzy coś 

krzyczą, mężczyzn i kobiety, którzy chodzą tam i z powrotem. Oto wszystko, co 

widzę. 

- Szymonie, Szymonie - napomniał go wielkodusznie Mistrz. - Za pięćdziesiąt lat, za 

dwa razy po pięćdziesiąt lat, ta droga wciąż jeszcze będzie istniała, i rynek podobny 

do tego też jeszcze będzie istniał. Inne pojazdy będą przewoziły innych kupców, aby 

kupowali i sprzedawali swoje konie. Ale mnie już nie będzie i ciebie też już nie 

będzie. Dlatego pytam się ciebie, po co ty tak biegniesz, jeśli nie masz nawet czasu 

spojrzeć w niebo? Szymonie, czy ty widziałeś dzisiaj rano niebo? 
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XVII Niedziela Zwykła 
 

Panie, naucz nas modlić się. (…) Ojcze nasz… Łk 11, 1-2 
 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli pozwala nam zgłębić bogactwo modlitwy, którą 

powtarzamy często, nawet kilka razy dziennie. Weszła nam ona na tyle „w 

krew”, że rzadko jej odmawianiu towarzyszy refleksja nad treścią próśb, z 

których się składa. Dziś za Apostołami zwracamy się do Chrystusa, by nauczył 

nas modlić się nie tylko ustami lecz rozumem i sercem, by pozwolił nam 

zrozumieć na nowo potrzebę zwracania się do Boga słowami: Ojcze nasz... i 

obudził gotowość przyjmowania konsekwencji słów w niej zawartych na co 

dzień.  

Ojcze nasz…Jakie znaczenie ma dla mnie słowo 

„nasz”? Czy wiem, że oprócz mnie są ludzie, dla 

których On też jest Ojcem, więc oni są moimi braćmi i 

siostrami w wierze? …któryś jest w niebie…Czy 

wiem, że moje miejsce też jest właśnie tam, przy Nim? 

…święć się imię Twoje…Czy jestem głosicielem 

świętości Bożego Imienia przez moją codzienność? 

...przyjdź królestwo Twoje…Co ja robię, by to 

Królestwo rzeczywiście się objawiało? …bądź wola 

Twoja…Czy łatwo mi zgodzić się z wolą Bożą, gdy 

ona nie odpowiada mojemu pomysłowi na życie? 

…Chleba naszego powszedniego… Czy widzę tych, 

którzy chleba nie mają a go potrzebują? Czy jestem przedłużeniem Bożych rąk 

podających chleb i miłość? …i odpuść nam nasze winy…Czy ufam w Boże 

miłosierdzie? …jako i my odpuszczamy…Czy traktuję te słowa poważnie, czy 

liczę na to, że Bóg nie potraktuje ich dosłownie? …i nie wódź nas na 

pokuszenie? Czy proszę Boga o łaskę przeszkadzania mi w popełnianiu 

grzechów? …ale nas zbaw ode złego…Czy idę przez życie za Chrystusem drogą 

zbawienia? …Amen…Tak niech się stanie… 

 


