Refleksja
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego Jezus posyła apostołów po
dwóch? Aby było im raźniej? Aby czuli się bezpieczniej? Znamy powiedzenie
„Co dwie głowy, to nie jedna”. Gdyby przyszło prowadzić uczniom jakieś
zawiłe dyskusje z ludźmi gotowymi podważyć prawie każdy argument, na
pewno to, że są we dwóch, daje im jakąś gwarancję wybrnięcia z sytuacji. Czy
jednak o inteligencję tutaj chodzi?
Szukając rozwiązania tej niedzielnej zagadki, pomyślmy o przykazaniu, które
daje nam Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Najpierw pokornie obmywa
apostolskie nogi, po czym mówi, że chce, abyśmy się tak kochali, jak On nas
pokochał. Jezus posyła po dwóch, aby przekonywującym było nie tylko
świadectwo słowa, czy nawet najbardziej miłosiernego i czułego gestu, ale by
ewangelizowała miłość wzajemna uczniów! „Patrzcie, jak oni się miłują” – to
w jaki sposób patrzymy nawzajem na siebie, jak ze sobą rozmawiamy, jak
spędzamy wspólnie czas, ma największą siłę oddziaływania.
Z faktu, że Chrystus posyła po dwóch wynika, że chrześcijaństwo nie jest
religią dla indywidualistów. „Pomodlę się, postaram się, pójdę do kościoła
i będzie dobrze”. Nie, nie będzie. Życie z Jezusem zaczyna naprawdę
smakować, gdy dzielimy je z innymi i mamy świadomość, że idziemy razem w
stronę nieba (miejmy nadzieję, że nie w innym kierunku).
Jak przeżywam moją wiarę? Czy myślę, że to moja osobista i prywatna sprawa?
Kiedy ostatnio rozmawiałem o Jezusie z kimś bliskim?
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Eucharystia przechowywana jest w świątyniach czy w kaplicach jako duchowy
ośrodek społeczności zakonnej lub wspólnoty parafialnej, a nawet całego
Kościoła i całej ludzkości, jako że zawiera ona pod osłoną postaci Chrystusa,
niewidzialną Głowę Kościoła Zbawcę świata, centrum wszystkich serc, przez
którego wszystko i my przez Niego (1 Kor 8,6). Dlatego to kult Boskiej
Eucharystii ogromnie pobudza duszę do wyrabiania w sobie miłości społecznej”
(św. Paweł VI).
Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600–1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: otmet@onet.pl
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Jezus przywołał do
siebie
Dwunastu
i zaczął rozsyłać ich
po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami
nieczystymi
i przykazał im, żeby
nic z sobą nie brali
na drogę prócz laski:
ani chleba, ani torby,
ani
pieniędzy
w trzosie. "Ale idźcie
obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy do
jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś
miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd,
strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich". Oni więc wyszli
i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. (Mk 6, 7-13)
Wszystko jest od Boga. Bóg stworzył wszystko. Bóg jest Bogiem porządku
i nic nie zostawił przypadkowi. Wszystko ma swój początek i koniec, swoje
miejsce i czas. Bez Chrystusa wszyscy byliśmy pozbawieni chwały Bożej, ale
w Nim zostaliśmy uniewinnieni i obdarzeni chwałą - staliśmy się dziećmi
Boga. Chwała odkupienia uczyniła nas nowym stworzeniem napełnionym
Duchem Świętym. Krok po kroku zbliżamy się do wielkiego Dnia Pańskiego,
aż Bóg będzie wszystkim we wszystkim.
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 12.07; wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.
700 Za † Joannę Pyzara – od rodziny Pietrzaków.
1800 Za † męża Gintera Beer i teściów Wilhelma i Waltraudę Beer
i †† z rodziny Gramala i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek – 13.07; wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.

945 Za † męża, ojca i dziadka Reinholda Czernek w dniu urodzin.
1115 Do Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego chrzest św.: Liliana
Oliwia Siama oraz rocznego dziecka Maja Fusiarz.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Małgorzaty
Golombek oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

700 Za † siostrę Krystynę, szwagierkę Stefanię, †† rodziców z obu stron
i †† krewnych.
1800 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Anieli Szczecina z okazji
84. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
Nabożeństwo Fatimskie

OGŁOSZENIA


Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.



We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo

Środa – 14.07
00

7

Za † Adaminę Rybarczyk w 1. rocznicę śmierci i † jej męża Zygmunta.

fatimskie.


1700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Mai i Zuzi z okazji 15. rocznicy
urodzin.
Czwartek – 15.07; wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
00

Za †† rodziców Gertrudę i Gotfryda Korona i dusze w czyśćcu cierpiące.

00

Za †† Lidię i Wiktora Ziemniak oraz †† z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące.

7
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Piątek – 16.07; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
700 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej za członków Szkaplerza
i ich rodzin oraz za †† członków.
1800 Za †† siostrę Marię, męża Józefa, brata Karola i †† rodziców.
Sobota – 17.07
700 Za †† Piotra, Józefa Gut, rodziców, rodzeństwo z obu stron.
1800 Za †† rodziców Irenę i Stanisława Pindral, †† z rodziny Pindral
i Sikora.
Niedziela – 18.07 – XVI Zwykła.
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Anety Zawieja.
815 Za † Henryka Kasiura i † Józefa Donath oraz błogosławieństwo Boże w
rodzinach Kasiura i Donath.

W piątek o godz. 700 Msza św. za wstawiennictwem Matki Bożej
Szkaplerznej w intencji żyjących i zmarłych członków Szkaplerza św.
i ich rodzin.



W niedzielę o godz. 1115 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci.



Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby
parafialne. Za tydzień zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!

