Refleksja
Bogactwo treści słowa Bożego XXIV Niedzieli Zwykłej można otworzyć różnymi
kluczami. Proponuję klucz zawarty w modlitwie dnia. Kościół prosi w niej Boga:
„wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać
skutków Twojego miłosierdzia”. Proszę najpierw zauważyć, Matka Kościół nie prosi
o doświadczenie przez nas Bożego miłosierdzia, lecz o doznawanie jego skutków. Jest
ich bardzo wiele, nade wszystko dzieło Chrystusowego odkupienia, to znaczy nasze
wyzwolenie z niewoli grzechu, śmierci i szatana, pojednanie z Bogiem, bogate
obdarowanie pełnią łaski i prawdy, dar otwartego nieba, wspólnota wiary, jaką jest
Kościół. Prosząc Boga o udział w tym wszystkim, Matka Kościół daje nam bardzo
jasną podpowiedź: Bóg nie skąpi nam udziału w tych wszystkich dobrach zbawienia,
nie ma żadnej bariery z Jego strony. Warunek jest w zasadzie jeden i znajduje się po
naszej stronie – chodzi o to, by całym sercem służyć Bogu, to znaczy mieć serce
otwarte dla Boga.
Jeśli tak się rzeczy mają, nie może nas dziwić, że papieże Jan Paweł II i Benedykt
XVI rozpoczynali swe pontyfikaty od wołania w naszą stronę: „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. Benedykt XVI nawet dodał: „Nie bójcie się. On wam niczego nie
zabierze, On nie przychodzi jak złodziej, by kraść, lecz jako Dobrodziej, by
obdarowywać”.
A cóż dopowiadają nam do tej zasadniczej prawdy o Bogu i naszym zbawieniu
dzisiejsze czytania? Fragment wyjęty z Księgi Wyjścia zwraca nam uwagę na to, że
warunkiem doznawania owoców Bożego miłosierdzia jest uznanie w Bogu Pana
swego życia, zwalczanie wszelkich przejawów bałwochwalstwa i trwanie na drodze
wskazanej nam przez Niego. Nie można więc oddawać czci bożkom i żyć po
swojemu. Myśl o Mojżeszu, jako Ratowniku ludu, który zbłądził, niesie z sobą
pośrednio wskazanie na Jezusa – Tego, który zbawia lud od jego występków, orędując
za nami u Ojca poprzez Eucharystię, to znaczy stale uobecnianą w Kościele ofiarę ze
swego życia. Oto Nowy Mojżesz, który uśmierza słuszny skądinąd gniew Boga Ojca,
gdy my, Jego dzieci, oddajemy cześć różnorakim cielcom współczesności. On też
podpowiada św. Paweł Tymoteuszowi w pierwszym doń liście, przyobleka nas mocą
i stale otacza swoją wielkodusznością. Co więcej i św. Paweł, i dzisiejsza Ewangelia
podkreślają, że ów Nowy Mojżesz po to przyszedł na świat, aby nas – grzeszników –
zbawić!
Natomiast Jezusowa przypowieść o miłosiernym Ojcu zwiastuje na wyraźnie: Bóg
nigdy nie zwleka z obdarowywaniem swoich dzieci, chętnie bierze nas w ramiona
i ogarnia swą miłością. Trzeba tylko zawrócić z drogi odchodzenia od Niego. Jak ów
marnotrawny syn trzeba uznać swą winę przełamać opory i wstąpić na drogę powrotu.
Gdy będziemy jeszcze daleko wybiegnie nam naprzeciw, obejmie nas i na powrót
usynowi. Warto też zauważyć, że traktuje jednakowo wiernych i niewiernych, którzy
się nawrócili. Dlatego dobrze jest Mu służyć całym swoim sercem!
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Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec,
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie
za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca
do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem
owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając
dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu
i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki
i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo,
powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się
nawraca”. (Łk 15,1-10)
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LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 12.09
700 Za † Marię Szpiech.
1800 1) Za † Natalię Mikołajek.
2) Za † Gertrudę Rutkiewicz – od Róży Różańcowej pw. św. Anny.

Wtorek – 13.09;Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła.
700 Za † Marię Szpiech.
1800 1) Za † Marię i Pawła Wachowski w kolejne rocznice śmierci.
2) Za † Romana Figiela – od sąsiadów.
Nabożeństwo Fatimskie

Środa – 14.09; Święto Podwyższenia Krzyża świętego.
700 Za † Marię Szpiech.
1700 1) Za + męża Henryka Poskart w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Piotra Bałachowskiego – od sąsiadów z ul. Kilińskiego 17.

Czwartek – 15.09; Wspomnienie NMP Bolesnej.
700 1) Za † syna Piotra w dniu urodzin, za † męża Krzysztofa Zawieja, za † brata
Jana i bratową Bolesławę Stawirej, za † szwagra Andrzeja Fikus,
za †† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy urodzin Renaty, oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
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Ślub rzymski: Adam Pietras i Sandra Koch.
1800 1) Za † Marię Szpiech.
2) Za † Adama Wydrych – od sąsiadów z ul. Waryńskiego 15.

Piątek – 16.09; Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, bpa.
700 Za † Stanisława Jezienickiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy ślubu Anny
i Wojciecha oraz z okazji rozpoczęcia 1. klasy Martyny i 6. klasy Ksawerego
Kasprowskich.
2) Za † Marię Szpiech.

Sobota – 17.09
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 35. rocznicy ślubu Małgorzaty i Mariusza
Mueller, oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
1800 1) Za † Stanisława Kowalskiego.
2) Za † Pawła Dulog – od mieszkańców ul. Jagiellońskiej.
3) Za † Annę Kowaleczko w 30. dzień po śmierci

Niedziela – 18.09 – XXV Zwykła.
700

Za † Gertrudę Rutkiewicz – Msza św. gregoriańska.

900

Za † Hildegardę Nowak w 15. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Nowak,
Wicher i Prusko.
DPS Anna – w intencji Parafian.

945

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Jońca i Prosuł.
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1630
1700

Za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Eleny
Alexandry Malkusz.
Nieszpory niedzielne.
Za †† kuzynki Annę Magnuszewską i Iwonę Tomczuk-Dziadus oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1115 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
w kościele, a o godz. 1630 Nieszpory niedzielne.
 W poniedziałek o godz. 1800 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 2. roku przygotowania (kl. 7. szkoły podstawowej).
 We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek po Mszy św. wieczornej zbiórka dla ministrantów i lektorów.
 W sobotę o godz. 1600 w salce spotkanie dla Dzieci Maryi. O godz. 1700 nauka
przedchrzcielna w salce, a w niedzielę o godz. 1115 Msza św. za roczne dzieci.
 W kościele św. Mikołaja w Krapkowicach w sobotę 17.09 o godz. 1915 odbędzie
się czuwanie dla młodzieży naszego dekanatu. Serdecznie zapraszamy.
 Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Opolu zaprasza w sobotę
17.09 na Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium Maria Hilf w Zlatých Horach,
w Czechach. Rozpoczęcie o godz. 930.
 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.
 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę
kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.
Dziś zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Ofiary na ten cel można składać do
skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za złożone ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać!.
 W kiosku można nabyć kalendarze na przyszły rok w cenie 6 zł.
 Intencje mszalne na 2023 rok przyjmowane będą w kancelarii od 3 października.
Istnieje możliwość sprawowania Mszy św. gregoriańskich – prosimy o zgłaszanie
ich do 1 października.

