Opowiadanie
Dzieci pelikana
W zatoczce, która wrzynała się w wysoki i skalisty brzeg, mieszkał pelikan o wielkich
białych skrzydłach. Tam wykluły się z jaj jego wspaniałe dzieci – dwa małe pelikany,
silne i nieustannie głodne. Pelikan nurkował z regularną częstotliwością, stawiając
czoła falom i podwodnym rafom. Łowił ryby i małże, a następnie napełniał nimi
wieczne otwarte dzioby swoich malców.
Nastała sroga zima. Wichry i burze szalały bez przerwy. Życie pelikana stało się
bardzo trudne, ponieważ nie mógł nawet wzbić się w powietrze. Silny wicher rzucał
nim o skały, tak że ptak złamał skrzydło i nie mógł latać. Usiadł więc w gnieździe przy
swoich malcach
- Jesteśmy głodne! Bardzo głodne! – krzyczały z szeroko rozwartymi dziobami małe
pelikany.
Pelikan, udręczony oglądaniem ich cierpienia, uczynił to, co w takiej sytuacji robią
pelikany – zanurzył dziób w swym ciele, aby nakarmić malców własną krwią. W ten
sposób przez kilka dni udało mu się utrzymać dzieci przy życiu. Potem zakończył swój
żywot. Wtedy jedno z piskląt powiedziało do drugiego:
- Całe szczęście! Już miałem dosyć codziennie tego samego jedzenia.
Ten świat jest pełen ludzi, którzy dają swoje „ciało”, swój czas, swoją pracę na rzecz
innych i nie słyszą nawet skromnego „dziękuję”. I na każdej Mszy świętej dzieje się
cud: „Bierzcie i jedzcie, to Ja”. A ludzie mówią: „Jaka nuda!”.
W sierpniu:
 Sakrament Chrztu św. przyjęli: Nela Pinkawa, Nadia Grasza, Liya Niklewicz, Jan
Bukowski, Maria Romanowska, Julia Skibińska i Bianca Szyszło.
 Sakrament małżeństwa zawarli: Karolina Zachwieja i Paweł Niklewicz, Bożena
Motyka i Dariusz Nowotny, Dominika Poczesny i Krzysztof Ciszek.
 Do wieczności zostali odwołani: Władysław Koncewicz l.90, Janusz Radomski
l.61, Edward Szkoda l.64, Jan Dudek l.75, Tadeusz Szczepanek l.94, Stanisław
Mardaus l.83, Wiktoria Suska l.87, Andrzej Koteluk l. 59, Tadeusz Orzeł l.79,
Krystyna Lompart-Rusin l.82, Danuta Nowak l.70, Jan Karwath l.65 i Iwona Hytrek
l.62.
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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 jakby ukrywa swoją sprawiedliwość, a eksponuje dobroć, sam przychodzi, by nas
zbawić (por. Iz 35,4). Pochylając się nad ludzką biedą, w jakiś sposób wywyższa
skrzywdzonych przez życie, pokazuje, że nie ma ludzi lepszych i gorszych. Ciągle
musimy korygować nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Bezwiednie przyciąga nas
uroda, ładny strój, wdzięk. Choroba, nędza materialna czy duchowa odstręczają.
Dlatego prośmy Jezusa, żeby nauczył nas patrzeć na siebie samych i na drugiego
człowieka Jego oczyma.

LITURGIA TYGODNIA

Niedziela – 16.09 – XXIV Zwykła.

Poniedziałek – 10.09

700 Za † Mariannę Gruszka w 1. rocznicę śmierci.

700 Za † Weronikę Mutz – od Marii Matysek.
1800 1) Za †† męża Horsta Fesser, rodziców Alfreda i Katarzynę, Franciszka
i Matyldę Rygol, siostry Ernę i Marię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Edwarda Mucha w 30. dzień po śmierci.
Wtorek – 11.09

815 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Zuzanny i Andrzeja Kasiura z okazji 25.
rocznicy ślubu.
00
DPS Anna – w intencji Parafian.
9

700 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej (…)
w intencji córki Barbary z rodziną, syna Marka, braci Krystiana, Rudolfa
i Horsta oraz w pewnej intencji.
00
1) Za † męża i ojca Gerharda Jakubek, †† rodziców Martę i Ryszarda,
18
szwagrów Helmuta i Jerzego, Jadwigę i Franciszka, rodziców Gertrudę
i Józefa Chudala oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † męża i ojca Wilhelma Wojtala, †† rodziców i teściów,
†† z pokrewieństwa Wojtala i Tkocz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa – 12.09
00

7

Za † Stanisława Mardaus w 30. dzień po śmierci.

1) Za †† rodziców Hildegardę i Alojzego Wiencek, Marię i Erwina Post,
szwagrów Herberta, Franciszka i Gerharda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Weronikę Mutz – od brata Franciszka Chylla z rodziną.
Czwartek – 13.09; wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.
00

17

700 Za †† Klarę, Pawła, Wernera, Franciszkę, Marię i Brygidę, †† rodziców,
pokrewieństwo Fait, Los i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
Ślub rzymski: Karolina Gąsior i Michał Beer.
13
1800 Za †† Herberta Wiesner, rodziców i teściów, †† Łucję i Franciszkę Wala, brata
Gintera, †† pokrewieństwo.
Nabożeństwo Fatimskie
Piątek – 14.09; Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
700 1) Za † Edwarda Szkoda w 30. dzień po śmierci.
2) Za † Andrzeja Koteluk w 30. dzień po śmierci.
00
1) Za † Henryka Poskart w 1. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
18
2) Za † Danutę Nowak w 30. dzień po śmierci.
Sobota – 15.09; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
700 Za † syna Piotra Zawieja w kolejną rocznicę urodzin, † męża Krzysztofa
Zawieja, †† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus, szwagra Andrzeja Fikus oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) Za † męża Romana Pers i † syna Mariusza Pers.
18
2) Za †† rodziców Jana i Zofię Mordak w kolejne rocznice śmierci.

945 W intencji pielgrzymów na Górę św. Anny oraz rodziny Szmul i Gajda oraz
wszystkich dobrodziejów.
15
Do Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego chrzest św.: Oskar Pituch
11
oraz dzieci przeżywających roczek: Kacper Wołosowicz, Kamil Jakub
Ceglarek, Julia Maria Mrosek, Lilianna Alicja Szyszka, Daniel Fait.
30
Nieszpory niedzielne.
16
1700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Patryka Małkusz w 20. rocznicę urodzin
oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1115 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
w kościele, a o godz. 1630 Nieszpory niedzielne.
 W poniedziałek po Mszy św. o godz. 1830 w kościele spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z 3. roku przygotowania wraz z rodzicami.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna, a po Mszy św. w kościele spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania 2. roku przygotowania (klasa 7 i 8) wraz
z rodzicami.
 W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie (nie
będzie spotkania Kręgu Biblijnego).
 W piątek o godz. 1830 spotkanie w salce dla lektorów i ministrantów, o godz. 1930
spotkanie dla młodzieży.
 Wyjazd uczestników pielgrzymko-wycieczki do Warszawy z piątku na sobotę
o godz. 230 w nocy z parkingu pod plebanią (przypominamy o wpłacie 40 zł
w autobusie).
 W sobotę o godz. 1700 w salce nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
 W przyszłą niedzielę o godz. 945 Msza św. w intencji pielgrzymów na Górę
św. Anny i dobrodziejów, o godz. 1115 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci, zaś
po Mszy św. o godz. 1700 w kościele spotkanie dla uczniów klas 6, którzy
zamierzają rozpocząć przygotowanie do bierzmowania wraz z ich rodzicami.
 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne,
a przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Za tydzień przed
kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg
zapłać!
 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.

