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Refleksja 
 

Liturgia XIX Niedzieli Zwykłej skupia naszą uwagę na temacie obiecanego nam przez Boga 

dziedzictwa, a bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, podpowiada nam kroki ku dostąpieniu łaski 

obiecanego nam dziedzictwa.  

Kościół jest świadom, że dziedzictwo to jest Bożym darem, Jego łaską i samodzielnie 

nie jesteśmy go w stanie zdobyć. Dlatego zwraca się do Boga z prośbą: „umocnij w naszych 

sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo”. Tym 

dziedzictwem – podpowiada autor Księgi Mądrości – jest ocalenie sprawiedliwych. U podstaw 

dostąpienia owego ocalenia leży dążenie człowieka do niebieskiej ojczyzny, to znaczy 

ojczyzny, z której rodzaj ludzki wyszedł. Krótko mówiąc chodzi o stale żywe w nas pragnienie 

Królestwa Bożego.  

Dążyli doń wszyscy starotestamentalni sprawiedliwi, poczynając od Abrahama. 

Dążenie to – pokazuje autor Listu do Hebrajczyków – oznacza wiarę. Postawa wiary w życiu 

ludzkim sprawia, że człowiek dostępuje spełnienia Bożej obietnicy. Wiara jest bowiem poręką, 

rękojmią tych dóbr, których się spodziewamy…  

Natomiast my – uczniowie Chrystusa – należymy do szczęśliwych pokoleń rodzaju 

ludzkiego, które doświadczają pośród siebie obecności Pana. Jesteśmy szczęśliwym narodem, 

o którym śpiewa Psalmista „Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród który On 

wybrał na dziedzictwo dla Siebie”. Ale ze słów Psalmisty wynika również, że czymś innym 

jest przynależność do szczęśliwego narodu, który ogląda dobra Pana, a czymś innym 

dostąpienie ocalenia przez członków tego narodu. Okazuje się, że nie wystarczy dążyć do 

niebieskiej ojczyzny i że obok troski o wiarę potrzeba też dbać o to, aby znaleźć upodobanie w 

oczach Pana, „On jest naszą pomocą i tarczą”. Oczy zaś Jego „zwrócone na bogobojnych, na 

tych, którzy czekają na Jego łaskę”. Psalmista sugeruje w tych słowach temat, który Jezus 

wyraźnie rozwija w dzisiejszej Ewangelii, a którego streszczeniem są słowa wpisane w śpiew 

Alleluja: „Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie”. W swej mowie do uczniów Jezus wyraża najpierw radosną nowinę o Bożej 

obietnicy: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. 

Następnie podpowiada, co powinno znamionować nasze dążenie do owego Królestwa: 

„Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb 

niewyczerpany w niebie”. Chodzi o należyty dystans do tego, co ziemskie i wyraźne dążenie 

do tego, co w górze. Ostatecznie apeluje o czujność i gotowość: „Niech będą przepasane biodra 

wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty 

weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, 

których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie […] bądźcie gotowi, gdyż w godzinie, której 

się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.  

W ten sposób – podsumujmy – liturgia dzisiejszej niedzieli podpowiada nam, że 

spełnienie danej nam przez Boga obietnicy ocalenia zakłada w nas: żywą wiarę, właściwe 

dążenie ku temu, co w górze, czujność i gotowość w każdym czasie. 

bp Andrzej Czaja 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: "Nie bój się, mała 

trzódko, gdyż spodobało się 

Ojcu waszemu dać wam 

królestwo. Sprzedajcie wasze 

mienie i dajcie jałmużnę. 

Sprawcie sobie trzosy, które 

nie niszczeją, skarb 

niewyczerpany w niebie, 

gdzie złodziej się nie dostaje 

ani mól nie niszczy. Bo gdzie 

jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze  

i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, 

kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, 

powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im 

usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak 

zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma 

złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż  

o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr 

zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan 

odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi 

nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten 

sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam 

wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie  

w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, 

pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, 

i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. 

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie 

z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś 

godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 

będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą". (Łk 12, 32-48) 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 8.08; wspomnienie św. Dominika, prezbitera. 

7
00

 Za † Annę Maj – od rodziny z Radomia. 

18
00

 Za † brata Jerzego Kotysz i †† rodziców. 

Wtorek – 9.08; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy. 

7
00 Za † męża i ojca Lesława Wdowik oraz †† rodziców z obu stron i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

18
00 Za † Andrzeja Koteluk w 4. rocznicę śmierci, †† z rodzin i dusze w czyśćcu 

cierpiące.     

Środa – 10.08; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 

7
00

 Za † Elfrydę Krawietz, †† rodzin Jakubowski i Skop. 

17
00

 Za †† Krystynę i Mieczysława Molenda i †† z rodziny.  

Czwartek – 11.08; wspomnienie św. Klary, dziewicy. 

7
00

 Za † Annę Maj – od rodziny z Poznania. 

13
00 Ślub rzymski: Arkadiusz Macion i Marta Sobek. 

18
00 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Mariusza Chanas w 5. rocznicę śmierci oraz 

za †† z rodziny. 

Piątek – 12.08 

7
00

 Za † Annę Maj, †† Teresę i Jana Maj, Teresę Żelichowską oraz 

† Marcina Golomb – od rodziny z Radomia. 

18
00

 Za †† rodziców Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów 

Hermana i Aleksandra oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota – 13.08 

  7
00

 Za † Annę Maj, †† rodziców Bronisławę i Stanisława Ruszewskich oraz 

†† z rodziny i pokrewieństwa. 

13
00 Ślub rzymski: Tomasz Jendrusek i Hanna Krzysztofczyk. 

18
00

 Za †† rodziców Elfrydę i Jana Gabor, Katarzynę i Piotra Sowa, † męża Jana, 

siostrę Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Nabożeństwo Fatimskie    

Niedziela – 14.08 – XX Zwykła. 

7
00

 Za †† Elfrydę i Leona Pluta, †† Józefa, Mirosława, Teofila, †† z rodzin 

Opioła, Polak, Kubisch i Pamuła. 

8
15 Za †† Jana i Annę Gorczyczyńskich – od córek, wnuków i prawnuków. 

9
45

 Za †† dziadków Janusza i Bernarda. 

11
15

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin ks. Wiesława. 

2) Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka 

Magdaleny Marii Wojnas. 
 

Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

17
00

 Msza św. z Nieszporami 

Za † Romana Figiela w pół roku po śmierci. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 

 
 Dzisiaj o godz. 16

30
 zapraszamy na Nieszpory.  

 W sobotę od godz. 8
00

 odwiedziny chorych. Chorych prosimy zgłosić  

w zakrystii lub kancelarii. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo 

fatimskie.  

 W niedzielę o godz. 17
00

 zapraszamy na Mszę św. z Nieszporami Maryjnymi 

rozpoczynającą obchód naszego parafialnego odpustu. 

 W przyszły poniedziałek obchodzić będziemy odpust ku czci Wniebowzięcia 

NMP. Suma odpustowa w intencji Parafian o godz. 11
15

.  

 Serdecznie prosimy o pomoc w przygotowaniu uroczystości odpustowych. 

Zapraszamy do udziału w sumie odpustowej wszystkich Gości i Parafian,  

a szczególnie ministrantów, Dzieci Maryi, panów do niesienia baldachimu  

i przedstawicieli grup parafialnych ze sztandarami. Tegorocznym 

uroczystościom odpustowym przewodniczyć będzie ks. Wojciech Lippa, 

kanclerz opolskiej kurii biskupiej. 

 Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św. 

 Kolekty: dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego 

i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na Wydział Teologiczny  

w Opolu. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 W związku z organizowanym festynem w dniu 21 sierpnia, z okazji dożynek, 

prosimy panie i panów, by wsparli nasz festyn poprzez upieczenie ciasta.  

W kiosku i zakrystii są listy, na których można zapisywać się, kto i jakie ciasto 

upiecze na dzień festynu. Można także składać ofiary do skarbonki w kiosku na 

zakup dodatkowego ciasta.   

 W sobotę, w niedzielę i w poniedziałek odbędą się uroczystości odpustowe ku 

czci św. Jacka, prezbitera, patrona Metropolii Górnośląskiej w Kamieniu Śl. 

Szczegóły na plakacie w gablocie.  

 Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Górę św. Anny i na Obchody 

Kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów w dniach 26-28 sierpnia (piątek-

niedziela). Rezerwacja noclegów w indywidualnym zakresie. Zapisy  

w zakrystii.  

 W kancelarii parafii św. Mikołaja w Krapkowicach można zapisywać się na 

pielgrzymkę opolską. „Dwójka zielona” wyrusza z Krapkowic 16 sierpnia. 


