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XVII Niedziela Zwykła
Ewangelia wg. św. Łukasza
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z
uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo.
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i
powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z
drogi, a nie mam, co mu podać".
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i
moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie".
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem,
to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę,
czy zamiast ryby poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Intencje mszalne
Poniedziałek 25. 07. 2016 – św. Jakuba i św. Krzysztofa
7. 00 Za + Adelę Firla, ++ rodziców Katarzynę i Pawła Firla oraz d.op.
18. 00 - Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w int. wszystkich naszych kierowców, z
poświęceniem wszystkich naszych pojazdów
- Za + Danutę Łojko w I r. śm.

Wtorek 26. 07. 2016 - Uroczystość św. Anny głównej Patronki
Diecezji Opolskiej
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Anny w int. wszystkich naszych wdów
18. 00 Za + Bogumiła Urbaniak w 30 dz. po śm.

Środa 27. 07. 2016 - św. Joachima, ojca NMP
7. 00 Za + matkę Martę Barteczko w 11 r. śm., jej męża Jerzego, syna Józefa, za ich
rodziców, za + wukna Artura oraz za ++ z pokr.
18. 00 Za + Tomasza Kokoszkę w 3 r. śm. i za + siostrę Jadwigę Szulc w 7 r. śm.

Czwartek 28. 07. 2016
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za ++ Marię i Jana Frejlich, Wincentego Cichoń, córkę Annę, zięcia Piotra,
wnuka Jana, za ++ z całego pokr. i d.op.

Piątek 29. 07. 2016 - św. Marty
18. 00 Za + Gerharda Faszinka w 5 r. śm., za ++ z całej rodziny i pokr.

Sobota 30. 07. 2016 - św. Piotra Chryzologa, bpa i dra K.
11. 00 Ślub: Tomasz Lepiorz i Teresa Kleinert
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże bł. w
intencji Janusza z ok. 50 r. ur., za dzieci, rodziców i najblizszą rodzinę
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Antoniego Henryka Wojewoda, za
rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny
- Za ++ rodz. Stanisława i Mariannę Kocerka, męża Karola, syna Stanisława,
synową Wiesławę i siostry Kazimierę oraz Stefanię
- Za + Wiktorię Świerc, ++ rodziców, brata Alfonsa, siostrę Hildegardę,
szwagra Józefa i pokr.
- Za ++ Piotra i Henryka Sieroń w rocznicę śmierci oraz za ++ z pokr.
- Za + Klarę Okos w I r. śm.
- Za +Stanisława Djadjuk, ++ rodziców, teściów, za ++ z pokr. i d.op.
- Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz w dniu urodzin, za ++ dziadków oraz za
+ kuzyna Krzysztofa, pokr. i d.op.
- Za + męża Edwarda Cholewa w dniu urodzin, za jego ++ rodziców, teściów i
za ++ z rodziny

Niedziela 31. 07. 2016 – XVIII Niedziela Zwykła
8. 00 Dz. błag.do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog.
w int. Henryka z ok. 65 r. ur. i w int. całej rodziny
10. 30 Dz. błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.

Hildegardy Franczok z ok. 88 r. ur., za męża Franciszka i za dzieci z
rodzinami
16. 00 Nieszpory
16. 30 - Za + Antoniego Bednarz w I r. śm.
- Za + Sebastiana Miśkiewicz w I r. śm.

Pozostałe ogłoszenia
1. W przyszłą niedzielę 31 lipca comiesięczna kolekta parafialna na malowanie
naszego kościoła
2. Bóg zapłać Ofiarodawcom za kwiaty na ołtarze
3. W Krakowie (26 -31 lipca ) Światowe Dni Młodzieży. Zachęca się aby otoczyć
modlitwą Papieża, organizatorów i wszystkich pielgrzymów
4. W tym tygodniu przypadają: Uroczystość św. Anny, głównej patronki Diecezji
Opolskiej, św. Krzysztofa – patrona kierowców, św. Jakuba Ap. oraz
wspomnienie obowiązkowe św. Joachima (środa) i św. Marty (piątek)
5. W poniedziałek po Mszy św. poświęcenie wszystkich pojazdów. Kolekta w
poniedziałek na rzecz misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach – na
kupno środków transportu w krajach misyjnych. W dzisiejszą niedzielę także
kolekta przeznaczona na ten cel

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.

List do Kolosan
Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, razem z
Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym
przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Humor
W sobotni poranek Zygmunt, zapalony myśliwy, wstał wcześnie, żeby wybrać się na
polowanie na jelenia(pierwszy raz w sezonie). Zszedł do kuchni,żeby zrobić sobie
kawę i ze zdziwieniem zobaczył swoją polującą żonę, Zosię, która w pełnym
myśliwskim rynsztunku czekała na niego.
- Co masz zamiar zrobić? ? spytał Zygmunt.
- Jadę z tobą na polowanie.
Mimo ogromnych wątpliwości Zygmunt zdecydował się na zabranie żony. Gdy
przybyli na miejsce, Zygmunt usadowił żonę na bezpiecznej platformie na jednym z
drzew i powiedział:
- Jeśli zobaczysz jelenia, spokojnie wymierz, a ja przybiegnę jak tylko usłyszę strzał.
Odszedł z uśmiechem na ustach, wiedząc, że Zosia nie trafiłaby do słonia, nie mówiąc
o jeleniu.
Nie minęło 10 minut, gdy usłyszał strzał. Szybko zawrócił i gdy zbliżał się usłyszał
głos żony:
- Odejdź od mojego jelenia!
Zdziwiony przyspieszył i znowu usłyszał krzyk Zosi:
- Odejdź od mojego jelenia! ? po którym nastąpiły kolejne strzały.
Gdy przybiegł na miejsce, ze zdziwieniem ujrzał mężczyznę z rękami uniesionymi do
góry, najwyraźniej mocno przestraszonego, który mówi: - W porządku, proszę pani.
Może pani zatrzymać swojego jelenia, tylko niech mi pani pozwoli wziąć siodło.

