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XIX Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Łukasza (12,35-40) 
 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: ”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. Zaprawdę 
powiadam wam: Przepasze się i kaŜe im zasiąść do stołu, a 
obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straŜy 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, Ŝe gdyby gospodarz wiedział, o której 
godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy teŜ bądźcie gotowi, gdyŜ o 
godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” 
 

„Szczęśliwi owi słudzy...” 
Kolejna Ewangelia, która stanowi rozwinięcie 

myśli sprzed kilku tygodni: Ŝebyśmy się nie lękali 
i zaufali Bogu... JednakŜe nasze doświadczenia 
i bagaŜ historii mówią nam co innego: zabezpiecz 
się, nie ufaj nikomu, gromadź pieniądze i broń, nie 
popuszczaj władzy. Więc kto ma rację? 

Zanim sami podejmiemy decyzję i wytyczymy 
kierunek dla swego Ŝycia, spróbujmy przyjrzeć się 
i dobrze zrozumieć obydwie propozycje. Po pierw-
sze: z całokształtu Objawienia i nauki Kościoła 
wcale nie wynika, jakoby chrześcijanie musieli być 
ubodzy i nic nie posiadać. Ubóstwo nie jest i nigdy 
nie było celem samym w sobie. Jest ono tylko dro-
gą do celu, a celem jest Bóg i nasza wewnętrzna, 
chrześcijańska dojrzałość. 

Po drugie: Chrystus zalecał ubóstwo w sensie 
duchowym, a nie materialnym. To nie rzeczy same 
w sobie stanowią zagroŜenie, lecz poŜądanie tych 
rzeczy i oddanie się im w niewolę. A więc liczy się 
nie to, ile mamy, lecz jak mamy.  

Po trzecie: własność, nawet najbardziej osobi-
sta i wypracowana własnym trudem, nie stanowi 
autonomicznej wartości, o której mogę dowolnie 
decydować. Jest ona tylko darem, lub moŜe depo-
zytem otrzymanym od Boga w tym celu, bym ją 
pomnoŜył i wykorzystał dla dobra swego i innych 
ludzi. A więc powinienem być wraŜliwy na potrze-

by innych i gotowy je zaspokajać na miarę swych 
moŜliwości. Dlatego moŜliwości te, w postaci dóbr, 
powinno się pomnaŜać, by mogły jak najlepiej 
słuŜyć.  

I po czwarte: trzeba być czujnym i gotowym 
rozpoznawać okoliczności, zobowiązania, potrzeby, 
za które jestem odpowiedzialny. Jeśli nadarza się 
szansa pomocy, współpracy, postępu, uczciwego 
zysku i korzyści społecznej, naleŜy ją wykorzystać. 
Człowiek i poddana mu ziemia, mają stawać się 
coraz doskonalsi. Taka postawa przyczyni się do 
naszego osobowego rozwoju i społecznego postępu. 

Świat przeciwstawia Chrystusowi swój styl, 
oparty na poŜądliwości i rywalizacji. KaŜe czło-
wiekowi walczyć nie o, lecz z. I dlatego innych 
traktuje się jako wrogów, a nie sprzymierzeńców, 
dlatego za wszelką cenę próbuje się ich podporząd-
kować swojej władzy, ubezwłasnowolnić, kupić. 
Bo skoro ostateczną instancją i celem jest tylko ten 
świat, to trzeba go maksymalnie wyeksploatować, 
póki starczy sił, a straczy ich – wbrew wszelkim 
złudzniom – najwyŜej na paredziesiąt lat.  

Chrystus chce, aby nasze panowanie było roz-
tropne i łagodne, by przyczyniało się do rozwoju 
człowieka i świata. Dlatego wzywa nas do mądrego 
i przemyślnego rozpoznawania woli BoŜej, do 
wzmacniania naszego poczucia odpowiedzialności za 
duchowy i materialny postęp ludzkości.    Ks. M. Pohl 
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Poniedziałek – 12 sierpnia 2013        Mt  17,22-27 
   630   Dziękczynna w intencji córki GraŜyny z okazji 50. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogo-

sławieństwo i zdrowie w całej rodzinie  
 1800   Za †† rodziców Ludwika i Alojzję Śliwka, ElŜbietę, Antoninę, braci oraz męŜa Wilhelma Głą-

bika  
Wtorek – 13 sierpnia 2013        Mt 18,1-5 
   630   Za † Heinza Kotzur w rocznicę urodzin  
 1800    Za † Ludwikę Nowodworską w rocznicę urodzin oraz za †† ojca Czesława, brata Bronisława, 

Jana Kampika, dziadków z obu stron oraz za wszystkich †† z rodziny  
Środa – 14 sierpnia 2013 – św. Maksymiliana  Kolbe, kapłana i męczennika   Mt 18,15-20 
   630   Za † syna Marka w 13. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz siostry Malwinę i Zofię  
 1800   Za † Paraskewie Humeniuk w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców i rodzeństwo z obu 

stron  
Czwartek – 15 sierpnia 2013 Uroczystość Wniebowzięcia NMP    Łk 1,39-56 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Leonardy i Kazimierza z okazji rocznicy ślubu z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej  
   900    Za † męŜa Antoniego Krawczyka w 3. rocznicę śmierci   
  1030    Za † męŜa Henryka Baumert w 4. rocznicę śmierci, † syna Mirosława, wnuka Tomasza, †† 

rodziców z obu stron i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące    
 1200   Za ††rodziców Hildegardę i Jerzego Trompeta   
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Adelajdę Moskwa w 5. rocznicę śmierci, za † męŜa 

Romana Romanowskiego w 5. rocznicę śmierci, za † Marię Oberczuk † teściowa Marię 
Kwiatkowską oraz za † babcię Marię Sawicką, za †† rodziców Otylię i Henryka Dwornik , †† 
Hildegardę i Franciszka Woźnica, za † męŜa Jerzego Janeczek, †† rodziców z obu stron, †† 
rodzeństwo i pokrewieństwo, za † matkę Helenę Chmel, † ojca Ryszarda, brata Ditera, †† z 
pokrewieństwa, za † męŜa i ojca Mariana Koniecznego w 1. rocznicę śmierci, † ojca Stanisła-
wa Szablińskiego, †† teściów, braci, bratową i szwagra, za † Edwarda Lechowicza w rocznicę 
urodzin, za † Marię Bęską w 1. rocznicę śmierci, za † Agatę Rohowską (w 30. dzień), za † 
Franciszka Siwek, za † męŜa Mariana Janczy w dniu imienin, za † męŜa Stefana Kusma, ojca 
Gerarda, teściów Eryka, Rozalię, 2 szwagrów i szwagierkę 

Piątek – 16 sierpnia 2013        Mt 19,3-12 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Karola z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia oraz za † Ŝonę Marię 
  1400   Ślub: Justyna Komsta – Mariusz Kądzierski    
 1800   Za † męŜa  Roberta Buczek i wszystkich †† z pokrewieństwa  
Sobota – 17 sierpnia 2013 Uroczystość św. Jacka, kapłana, patrona Metropolii  Mk 1,14-20 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Joachima Duda w 2. rocznicę śmierci  
 1200    Ślub: Katarzyna Dzięcioł – Daniel Sergiel     
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności z okazji 1. rocznicy ślubu Pauliny i Bartłomieja z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej ro-
dziny z obu stron  

XX Niedziela zwykła – 18 sierpnia 2013    Jr 38,4-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53 
   700    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji matki Czesławy z 

okazji 66. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie  
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    W intencji Zofii i Zdzisława z okazji 40. rocznicy ślubu o BoŜe błogosławieństwo dla całej 

rodziny  
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 1030  1. Dziękczynna w intencji Alicji i Jana Niemczura z okazji 50. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze 
BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny   

   2. W intencji Barbary i Grzegorza w 3. rocznicę ślubu o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1200   W intencji Henryka z okazji 60. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie  
 1700    RóŜaniec 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † męŜa Franciszka, ojca Teodora, brata Bernarda, †† teściów i wszystkich †† z rodziny   
W tym tygodniu modlimy się: o trzeźwość w rodzinach 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne. 
• W miesiącu sierpniu nadal zachęcamy do podjęcia abstynencji od alkoholu i ofiarowania jej jako wy-

nagrodzenie za grzechy alkoholizmu i innych zniewoleń i uzaleŜnień. 15 sierpnia kończy się rajd ro-
werowy środowisk trzeźwościowych dokoła Polski. Zakończenie o 1300 na boisku w Ocicach. 

• W czwartek, 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze Święte jak w niedzielę; o 
godz. 1730 nieszpory Maryjne. Msza Świętą w środę wieczorem będzie juŜ z wigilii Wniebowzięcia. 
Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę uroczystości odpustowe z obchodami kalwaryjskimi. 

• RównieŜ 15 sierpnia w Rudach Metropolitalne obchody uroczystości Wniebowzięcia. Msza Święta 
o 1100, nieszpory o 1500. 

• W sobotę uroczystość św. Jacka, patrona naszej metropolii. Suma odpustowa w Kamieniu Śląskim o 
1100. 

• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. 
• W gazetce drukujemy słowo ks. Biskupa z zachętą do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce na Jasną 

Górę. Z Raciborza pielgrzymka wyruszy w poniedziałek, 19 sierpnia. Prosimy o wcześniejsze zapisy. 
Uczestnictwo w pielgrzymce moŜe być szczególnym sposobem przeŜywania Roku Wiary. Zapraszamy 
takŜe osoby, które nie były jeszcze nigdy na pieszej pielgrzymce. 

• Przypominamy, Ŝe intencje mszalne na przyszły rok będą przyjmowane od 1 września. 
• Od tego tygodnia par. Matki BoŜej ma nowego proboszcza. Jest nim ks. Henryk Jaroń, dotychczasowy 

proboszcz w Gościcach i Ujeźdźcu. 
• Od 30 sierpnia do 1 września w Seminarium w Opolu odbędą się rekolekcje dla rodziców kapłanów. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt. 
• Z grona osób związanych z naszą parafią poszukujemy chętnych do podjęcia posług na rzecz wspólno-

ty parafialnej. Chodzi między innymi o troskę obejście wokół kościoła. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym dru-
kiem, a takŜe Pismo Święte i Katechizm Kościoła. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Kolekta z 15 sierpnia przeznaczona 
jest na Wydział Teologiczny w Opolu. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszła do Pana: 

� Marta Lukoszek, lat 92, zam. na ul. Opawskiej 132 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
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Zaproszenie Biskupa Opolskiego do udziału  
w 37. Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę  

Drodzy Diecezjalnie! 
ZbliŜający się dzień rozpoczęcia 37. Pieszej 

Pielgrzymki Opolskiej skłania mnie do skierowania 
słowa pasterskiej zachęty do pięknego i gorliwego 
jej przeŜywania. Kieruję je zarówno do tych, któ-
rzy od lat znają smak pielgrzymiej drogi w upale 
czy w deszczu, jak i tych, którzy – kierowani du-
chową potrzebą lub waŜną intencją – myślą o pod-
jęciu w tym roku trudu pielgrzymowania po raz 
pierwszy. Gorąco Was do tego zachęcam. Dzięku-
jąc za okazywane dotąd dobro, kieruję serdeczną 
prośbę o wielkoduszność i wsparcie do tych, którzy 
pielgrzymom uŜyczają miejsca na nocleg czy od-
poczynek i pokrzepiają ich na dalszą drogę. 

W tym roku Pielgrzymka wyruszy ku Jasnej 
Górze z Opola 19 sierpnia, a odpowiednio wcze-
śniej lub później z innych rejonów naszej diecezji. 
W Roku Wiary będzie stanowić szczególną okazję 
do przeŜycia rekolekcji w drodze oraz pogłębienia 
doświadczenia Kościoła, takŜe w jego diecezjal-
nym wymiarze, co jest moŜliwe m.in. dzięki na-
wiedzeniu po drodze naszych diecezjalnych sank-
tuariów w Kamieniu Śląskim i na Górze Świętej 
Anny. 

Tych, którzy mimo szczerych chęci nie mogą 
pójść na pielgrzymkę, zapraszam do pielgrzymo-
wania duchowego. Niech wyraŜa się ono modli-
tewną łącznością z pielgrzymami w dniach ich 

wędrówki poprzez – o ile to moŜliwe – obecność 
na Mszy św. i odmówiony RóŜaniec oraz przez 
podejmowanie dobrowolnych umartwień w łączno-
ści z trudem pielgrzymim.  

Zachęcam teŜ wiernych do towarzyszenia 
pielgrzymom przez codzienne audycje radiowe i 
bezpośrednie przekazy z drogi pielgrzymiej reali-
zowane przez Radio Plus Opole oraz do śledzenia 
serwisu internetowego Pielgrzymki przygotowane-
go przez opolską redakcję Gościa Niedzielnego. 
Do parafii zostaną dostarczone formacyjne mate-
riały pielgrzymkowe, o których wykorzystanie 
podczas codziennych liturgii proszę Drogich Dusz-
pasterzy. 

Oczekuję na radosne spotkanie w sobotę 24 
sierpnia z licznie przybyłymi na Jasną Górę piel-
grzymami z diecezji opolskiej. Podczas Mszy św. 
koncelebrowanej o godz. 11.00 na szczycie jasno-
górskim wspólnie zakończymy Pielgrzymkę i bę-
dziemy prosić o błogosławione jej owoce w Ŝyciu 
naszych rodzin i całego Kościoła. 

Na trudy i radości pielgrzymowania z serca 
Wam błogosławię.  

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku! 
† Andrzej Czaja 

Biskup Opolski 
Opole, dnia 2 sierpnia 2013 r. 
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Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 – 800; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 

 
 

Niedziela po 2030 
dziś o wakacyjnych dziełach 

DMRaciborz@gmail.com 
facebook.com/NaZawszeMlodzi 

 


