Refleksja
W Ewangelii dzisiejszej słyszymy ważne słowa: Effatha – otwórz
się oraz: Odwagi! Nie bójcie się, Ja jestem. Żeby móc świadczyć o Bogu i pomagać
innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która niezależnie od naszej kondycji
fizycznej, życiowych przeciwności, cierpienia i przykrych doświadczeń może
przynieść w nas i przez nas obfite owoce. Potrzebna też jest odwaga, dzięki której
możemy pokonywać nasze słabości i lęki naszej codzienności.[…]
Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński odznaczał się cnotą męstwa,
która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – wobec nasilanych prześladowań Kościoła –
wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane: „Non possumus”.
25 września 1953 r., po kazaniu w kościele św. Anny został aresztowany. Nie załamał
się. W więzieniu powstały dwa największe dzieła: Jasnogórskie Śluby Narodu
i Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić sobie pytanie –
skąd czerpał do tego siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź jego więzienne zapiski.
Całkowicie zjednoczony z Bogiem, nieustannie z Niego czerpał, aby potem dawać
innym. Ten zwykły człowiek otwarty na potrzeby innych, był niezwykły swoją wiarą,
swoim zaufaniem Bogu i Matce Najświętszej. Był niezwykły swą miłością
przebaczającą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo doznanych krzywd –
jak sam mówił – nie miał wrogów. Z jednej strony prymas bolał, że nie może
wypełniać swojej biskupiej posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościoła
i domagał się swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, że przeżywa te trzy lata, jako
szczególny dar Boga, który przygotowuje go na późniejszą trudną służbę Kościołowi
i Polsce. Ta głęboka wiara w Opatrzność była źródłem jego zaufania człowiekowi.
Miał świadomość mocy Bożej w sobie. Mówił: Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy
z krzyżem, choć nieraz czujemy się tacy samotni. Ale, gdy zamknę oczy, gdy wsłucham
się w poruszenie duszy, czuję Ciebie (…). Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku
Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie.
Fragmenty Listu Polskich Biskupów
na beatyfikację Kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej
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Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go,
żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego
uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego:
"Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się
rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili.
Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni
zdumieniem mówili: "Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca
i niemym mowę".(Mk 7, 31-37)
Bóg nie ma względu na osoby i wiara nasza w Jezusa Chrystusa nie może mieć
względu na osoby. U Boga ostatni będą pierwszymi. Nasz Ojciec niebieski objawił
swoje rzeczy prostaczkom. Chrystus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale
grzeszników, tych, którzy się źle mają. W Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i nic
innego nie ma znaczenia.
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 6.09
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Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Marii Kołodziej
oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

1800 1) Za † męża i ojca Wilhelma Wojtala, †† z pokrewieństwa Wojtala,
Tkocz i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Annę i Reinholda Lasończyk, Matyldę i Antoniego Michalik
oraz † Wiktorię Mnich.

Wtorek – 7.08
700 Za † Łucję Śledź, †† z pokrewieństwa i jej † męża Helmuta.
1800 1) W intencji Róż Różańcowych.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy ślubu Alicji i Jana oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

Środa – 8.09; Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Niedziela – 12.09 – XXIV Zwykła.
700 ……………………………………………………………………………
…
815 Za † męża i ojca Gerharda Jakubek, †† rodziców Martę i Ryszarda,
szwagrów Helmuta i Jerzego, Jadwigę i Franciszka, rodziców Gertrudę
i Józefa Chudala oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
945 Za † męża i ojca Henryka Poskart w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców z
obu stron.
1115 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji jubileuszu 50. rocznicy ślubu, który
przeżywają Halina i Danut Kopacz oraz o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla całej rodziny.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Przemysława Dżugaj z okazji
50. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

700 ………………………………………………………………………………
1700 1) Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinie Czura.
2) Za †† rodziców Martę i Franciszka Czura, Martę i Ludwika Niewieś,
siostrę Annę i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 9.09
700 Za † Annę Taradejna-Bekiesz w 30. dzień po śmierci.
1800 1) Za † Stanisława Kowalskiego, †† rodziców, siostrę i brata oraz
†† teściów.
2) Za † męża Horsta Fesser, †† rodziców Alfreda i Katarzynę, rodziców
Franciszka i Matyldę Rygol, siostry Ernę i Marię oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

Piątek – 10.09
700 Za † Jadwigę Niestroj w 1. rocznicę śmierci.
1800 1) Za †† rodziców Helenę i Pawła Friedla, córkę Marię, wnuczkę Manuelę
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † szwagra Gintera Beer i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota – 11.09
700 Za †† rodziców Marię i Ryszarda Kania.
1300 Ślub rzymski: Łukasz Lepich i Anna Makara.
1800 1) Za †† rodziców Henryka i Marię, brata Waldemara Kopacz oraz
Krystynę i Stanisława Grabowskich.
2) Za † mamę Annę Pandel w 20. rocznicę śmierci.
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Dziś o godz. 1115 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych w kościele, a o godz. 1630 Nieszpory niedzielne. Odpust
parafialny przeżywa parafia w Brożcu.
W poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800 w kościele spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania 1. roku przygotowania (klasa 6).
We wtorek o godz. 1800 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych.
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna, a po Mszy św. spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania 3. roku przygotowania (kl. 8).
W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
W piątek po Mszy św. wieczornej zbiórka dla ministrantów i lektorów.
W przyszłą niedzielę w Malni odbędzie się Odpust ku czci Podwyższenia
Krzyża św. Suma o godz. 1100. Tradycyjna piesza pielgrzymka do Malni
wyruszy o godz. 945 sprzed kościoła. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej
udziału.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Dziś
zbiórka na uchodźców z Afganistanu. Ofiary na ten cel można składać do
skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za tydzień zbiórka na Wydział
Teologiczny w Opolu. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

