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W refrenie psalmu responsoryjnego XXV Niedzieli Zwykłej powtarzamy słowa: „Pana pochwalcie,
On dźwiga biednego”. Skoro tak właśnie postępuje nasz Pan, że dźwiga biednego, nie możemy my –
Jego dzieci – postępować, jak niektórzy w czasach proroka Amosa. Nie można narzędziowo
traktować i krzywdzić biednego. Przez Amosa Bóg poprzysięga: „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich
uczynków”. Daje nam w ten sposób do zrozumienia, że w swoim czasie upomni się o krzywdę
biednego.
W 1 Liście do Tymoteusza św. Paweł rozszerza owo starotestamentalne pouczenie o krzywdzie
biednego. Zwraca uwagę na to, by „prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane
były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę”. Apostoł Narodów daje
do zrozumienia, że do takowych dóbr duchowych mają prawo wszyscy ludzie i pośrednio sugeruje
nam, że gdy komukolwiek odmawiamy udzielenia owych dóbr, stajemy się krzywdzicielami
bliźniego. Dlaczego? Ponieważ Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy”. Ta wyraźnie objawiona wola Boża każe nam nie ustawać w podejmowaniu nakazu
misyjnego. Innymi słowy – nie można od chrześcijanina oczekiwać, czy wręcz domagać się, by
zaprzestał głoszenia Ewangelii w imię poszanowania godności człowieka. Chrześcijanin, który takim
podszeptom świata ulega staje się krzywdzicielem bliźniego, gdyż nie udziela mu dobra
pochodzącego od Boga, dobra duchowego dlań przewidzianego! To dlatego św. Paweł tak stanowczo
kładzie na swoje sumienie dzieło ewangelizacji: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.
A orędzie zawarte w dzisiejszej Ewangelii? Tylko na pierwszy rzut oka wydaje się być z innej
półki. Zdaje się wyrażać dość dziwnie pochwałę ewidentnej krzywdy zadanej bogatemu człowiekowi.
Pokrzywdzony chwali swego rządcę, że w sytuacji wypowiedzenia mu pracy postąpił roztropnie.
Jakoś dziwnie nieuczciwość rządcy nazwana jest roztropnością! Rządca zabiera bogatemu, świadczy
ulgę jego dłużnikom, zyskując ich życzliwość. Z Jezusowego komentarza wynika, że z myślą o
zasługiwaniu przed Bogiem, człowiek jako rządca tego, co mu Bóg powierzył, potrzebuje tak właśnie
roztropnie inwestować. Ma nie tylko strzec się krzywdy bliźniego, zabierając albo zatrzymując dobro
mu należne. Powinien też zabiegać o pozyskiwanie przyjaciół. W jaki sposób? Niegodziwą mamoną!
Rządca mógł ją pozyskać dla siebie, ale zrobił inaczej. Zamiast uczynić zeń cel, użył jej jako
narzędzia. Człowiekowi nie godzi się bowiem służyć mamonie. W tym znaczeniu jakakolwiek kwota
pieniędzy jest niegodziwa, to znaczy niegodna tego, by człowiek jej służył. W Ewangelii nie ma
przeto pochwały nieuczciwości rządcy. Rozbrzmiewa chwała jego właściwego zachowania,
postępowania z mamoną. Człowiek bowiem krzywdzi nade wszystko siebie samego, gdy służy
mamonie. Dlaczego? Ponieważ z całą pewnością godzi się służyć Bogu, a „nie możemy służyć Bogu
i mamonie”.
bp Andrzej Czaja
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1. XXV Niedziela Zwykła (18.09.2022)
o Kolekta specjalna przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie
ofiary
o Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.15
o Spotkanie rodziców dzieci, które przystąpią do I komunii św. w przyszłym roku o godz. 19.00
o W związku z MEMORIAŁEM im. STANISŁAWA SZOZDY – KRYTERIUM ULICZNE Rynek i
centrum miasta będą wyłączone z ruchu od 10.00 do 18.00. Szczegóły w gablotce.
o Przy drzwiach prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Kalendarze
Diecezjalne (6 zł) i gazetka parafialna
2. W tym tygodniu nie będzie spotkań młodzieży z klas VIII przygotowujące do
bierzmowania
3. Poniedziałek (19.09.2022)
o Spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym o godz. 18.30 w kościele.
4. Wtorek (20.09.2022) Wspomn. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon prezbitera i Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy
5. Środa (21.09.2022) Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
Msza św. zbiorowa oraz nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00.
o

6. Piątek (23.09.2022) Wspomn. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
o Msza św. szkolna dla dzieci o godz. 16.30
o Zapraszamy na Wieczór Uwielbienia - rozpoczęcie Eucharystią, po której będzie modlitwa
Uwielbienia. Prowadzi ks. Dawid Górniak a od strony muzycznej Dawid Brzozowski.
7. Sobota (24.09.2022)
o Spowiedź św. przed każdą mszą św. przez cały tydzień oraz w sobotę od 17.30
o Rozpoczęcie XI RAJDU STARUCHÓW - RAJDU SENIORÓW - godz. 10.00 przy figurze św.
Jana Pawła II przed kościołem. Szczegóły na plakacie.
o Spotkanie popielgrzymkowe będzie o 16.30. Rozpocznie się w kościele św. Michała a
później spotkanie w domu katolickim
8. XXVI Niedziela Zwykła (25.09.2022) – XVI rocznica poświęcenia naszego kościoła
o Uroczysta suma w int. Parafian o godz. 11.00
o Odpust w kościele św. Michała Arch. w Szybowicach. Suma odpustowa o godz. 11.30
9. Odeszła do Pana nasza Parafianka śp. Maria Dzielska. Pogrzeb w poniedziałek o 13.00 w
kaplicy cmentarnej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie

Złota myśl tygodnia
Co my zostawimy przyszłym pokoleniom? – to pytanie w poczuciu odpowiedzialności
przed Bogiem stawiam sobie i Wam.
bp Paweł Stobrawa
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XXV Niedziela zwykła 18.09.2022
8.00 – 1. Za † Zenobię Ściborską w 6 r. śm.
2. Za †† Władysławę i Mariana Mięczakowskich
9.30 – 1. O zdrowie i obfitość Bożych łask dla Stanisława w dniu imienin
2.Za †† Krystynę i Stanisława Reczek, Marię i Zbigniewa Polasz
11.00 – Zbiorowa:
- Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze B. błog., Opiekę MB i dary Ducha Świętego dla Emilii z
ok. 18 r. ur. oraz o błog. dla rodziców i dziadków
- W podz. za otrz. łaski i opiekę MB na dalsze lata dla Magdaleny i Pawła z ok. 10 r. ślubu, Marty
i Macieja z ok. 5 r. ślubu, Justyny i Łukasza z ok. 16 r. ślubu oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla
Bartosza, Mai i Hani
- W int. Justyny i Łukasza w 7 r. ślubu z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie, B. błog. i opiekę
Matki Bożej
- Za + tatę Tadeusza Gawor w 33 r. śm. o darowanie win doczesnych i dar nieba oraz za ++ z
rodzin Gawor i Dorota
- Za † męża Władysława Golonka w 6 r. śm., †† rodziców z obu stron i dusze †† z rodziny
- Za †† rodziców Celestynę i Eugeniusza Hawron oraz †† z rodziny Hawron i Tyszkowskich
- Za † Krystynę Wasyliszyn w miesiąc po śmierci
- Za † mamę Józefę Krupiak w 8 r. śm
- Za † Piotra Kochanowskiego w 1 r. śm z prośbą o życie wieczne
- Za †† Eugenię i Jana Dojlitko i za †† Helenę i Czesława Kwiecień o łaskę życia wiecznego
17.15 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 – Dziękczynna z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie, B. błog., dary Ducha Świętego i Opiekę
MB dla Wioletty z ok. 50 r. ur.
-------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 19.09.2022
7.00 – Za kapłanów posługujących w naszej parafii, prosząc dla nich o B. błog. i Dary Ducha
Świętego
13.00 – Pogrzeb: Maria Dzieńska
18.00 – 1. Do Miłosierdzia Bożego w 8 r. śm. † mamy Julianny Suliga prosząc o zbawienie
2. Za †† dziadków Franciszkę i Pawła o radość życia wiecznego
------------------------------------------------------------------------

Wtorek 20.09.2022 Wspomn św. męcz Andrzeja Kim Taegon, prezbitera i Pawła Chong Hasang i Tow.
7.00 – 1. Za † siostrę Teresę w 7 r. śm, †† rodziców: Józefa i Janinę, †† z rodziny prosząc o dar nieba
2. O wyzwolenie z nałogu dla Ojca
18.00 – Dziękczynna w int. mamy Krystyny Galert z ok. 80 r. ur. z prośbą o dalsze błog. i zdrowie
-------------------------------------------------------------------------

Środa 21.09.2022 Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 – Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie dla dzieci i wnuków
18.00 – 1. Za †† Józefę i Stanisława Pawełek w kolejną rocznicę śmierci
2. Zbiorowa:
- Do Miłosierdzia Bożego w int. dzieci Mateusza i Pauliny z prośbą o odnalezienie drogi
życia, dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża oraz Boże błog. i zdrowie
- W int. Natalii i Edyty z ok. ur. prosząc o zdrowie i błog. B.
- Za † Elżbietę Łobos (od Doroty i Zbigniewa Spyrka z Reńskiej Wsi)
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Czwartek 22.09.2022
7.00 –
18.00 – Za † Tadeusza Pałys i †† rodziców
-------------------------------------------------------------------------

Piątek 23.09.2022 Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
7.00 –
16.30 – Msza szkolna:
18.00 – 1. W int. córki Barbary i wnuka Kacpra z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze B. błog,
Opiekę MB z ok. urodzin
2. Za † prababcię Erykę w rocznicę śmierci
-------------------------------------------------------------------------

Sobota 24.09.2022
7.00 –
15.00 – Ślub: Sudoł Jolanta – Pucała Tomasz
18.00 – 1. Za † Jana Łabaziewicz i † siostrę Barbarę
2. Za † Bogusława w 19 r. śm., i za †† rodziców Zofię i Kazimierza, Helenę i Józefa oraz ††
dziadków z obu stron
-------------------------------------------------------------------------

XXVI Niedziela zwykła 25.09.2022 XVI rocznica poświęcenia kościoła
8.00 – 1. W int. Anny i Stanisława Kołodziejczyk z ok. 44 r. ślubu i za całą rodzinę
2. Za †† Józefę i Antoniego Rdzawskich i Franciszka Kasprzaka oraz Anielę i Andrzeja
Morajka
9.30 – 1. O życie wieczne dla †† z rodzin Wolak i Rogowski
2. Dziękczynna za dotychczasowe łaski z prośbą o zdrowie i błog. B. w rodzinach Krzysztofa
i Magdaleny w 12 r. ślubu oraz błog. i obfitość łask Bożych dla Bogumiły i Małgorzaty z
rodziną i Marii
11.00 – 1. Za parafian
2. Zbiorowa:
- W int. Ksawerego Humbla z ok. chrztu, za rodziców i chrzestnych
- W int. Rozwity i Andrzeja Wakuła z ok. 40 r. ślubu z podz. za otrz. łaski z prośbą o zdrowie, B.
błog., dary Ducha Świętego oraz opiekę MB na dalsze lata oraz z prośbą o zdrowie i B. błog. i
opiekę MB dla dzieci i wnuków
- W int. mamy, babci i żony Bogusławy Dwojak z podz. za otrz. łaski z prośbą o powrót do
zdrowia i o cierpliwość w chorobie
- Za † męża Ryszarda Malarek w 1 r. śm.
- Za † Wiesława Wolak w miesiąc po śmierci
12.00 – Chrzest: Ksawery Humbla
17.15 – Nieszpory Niedzielne
18.00 – W int. Karoliny z ok. rocznicy urodzin z podz. i z prośbą o dalsze błog., zdrowie i dary Ducha
Świętego
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Wybaczający ojciec
Posłuchaj synu: mówię to, gdy śpisz, z rączką pod policzkami i z blond włoskami rozsypanymi
na czole. Sam wszedłem do twojego pokoju. Przed kilku minutami, gdy usiadłem w bibliotece,
by poczytać, ogarnęła mnie fala wyrzutów i pełen winy zbliżam się do twego łóżka. Myślałem
o swoim postępowaniu: dręczyłem ciebie, robiłem ci wymówki, gdy przygotowywałeś się,
aby wyjść do szkoły, gdyż zamiast umyć się wczoraj, jedynie otarłeś sobie twarz ręcznikiem
i zapomniałeś wyczyścić sobie buty. Zwymyślałem cię, gdy zrzuciłeś coś na podłogę. W czasie
śniadania też wytykałem ci twoje uchybienia, że spadło ci coś na serwetkę, że przełykałeś
chleb niczym zagłodzony zwierzak, że oparłeś się łokciami o stół, że zbyt grubo posmarowałeś
masłem chleb. Gdy bawiłeś, ja przygotowywałem się do wyjścia na pociąg. Oderwałeś się od
zabawy, pokiwałeś mi rączką i zawołałeś: Cześć tatulku ! A ja zmarszczyłem brwi i
powiedziałem: Trzymaj się prosto.
Wszystko zaczęło się na nowo późnym popołudniem. Gdy przyszedłem z pracy, bawiłeś się
klęcząc na ziemi. Zobaczyłem wtedy dziury w twych skarpetkach. Upokorzyłem cię przed
kolegami, wysyłając cię do domu. Skarpety kosztują, mówiłem, gdybyś musiał je kupić je
sam, obchodziłbyś się z nimi bardziej ostrożnie. Przypominasz sobie, jak wszedłeś nieśmiało
do salonu, ze spuszczonymi oczami, drżąc cały po przeżytym upokorzeniu? Gdy uniosłem
oczy znad gazet, zniecierpliwiony twym wtargnięciem, z wahaniem zatrzymałeś się przy
drzwiach. Czego chcesz? – zapytałem ostro. Ty nic nie powiedziałeś, podbiegłeś do mnie,
zarzuciłeś mi ręce na szyję i ucałowałeś mnie, a twoje rączki uścisnęły mnie z miłością, którą
Bóg złożył w twoim sercu, a która – choćby i nie odwzajemniona – nigdy nie więdnie. Potem
poszedłeś do swego pokoju, drepcząc wolno po schodach.
Otóż synu, zaraz potem, gdy z ręki wysunęła mi się gazeta, ogarnął mnie wielki lęk. Co się ze
mną dzieje? Przyzwyczajam się do wynajdowania win, do robienia wymówek. Czy to ma być
nagroda za to, że nie jesteś osoba dorosłą, że jesteś tylko dzieckiem? Dzisiejszej nocy tylko
tyle. Przyszedłem tu, do twojego łóżka i uklęknąłem pełen wstydu.
Wiem, że to jest nędzne wynagrodzenie, że nie zrozumiałbyś tych spraw, gdybym ci o nich
powiedział, gdy się obudzisz. Ale jutro będę dla ciebie prawdziwym tatusiem. Będę ci
towarzyszył w twoich zajęciach i zabawach, będę czuł się niedobrze, gdy tobie będzie źle i
śmiać się będę, gdy ty będziesz się śmiał. Ugryzę się w język, gdy do ust cisnąć mi się będą
słowa zniecierpliwienia. Będę ciągle powtarzał sobie:” On jest jeszcze dzieckiem, małym
chłopczykiem! „.
Boję się naprawdę, że dotąd traktowałem cię jak osobę dorosłą. Tymczasem, gdy teraz widzę
cię, synu, skulonego w łóżeczku, rozumiem, że jesteś jeszcze dzieckiem. Wczoraj twoja
główka spoczywała bezbronnie na ramieniu mamusi. Zawsze wymagałem od ciebie zbyt
wiele…
Wymagamy zawsze zbyt wiele… od innych

Na wesoło
Małżeńskie rozmowy:
- Co będziesz robiła jutro? – pyta mąż.
- Nic – odpowiada żona.
- Przecież dzisiaj nic nie robiłaś – bulwersuje się mąż.
- Ale nie skończyłam – tłumaczy żona.
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Nauczanie pasterzy diecezji opolskiej
Na czym ma polegać Nowa Ewangelizacja? Wsłuchując się w
nauczanie Ojca Świętego, Nowa Ewangelizacja to współpraca
z Jezusem Chrystusem, który głosił Ewangelię i o niej
świadczył. Nie może być współpracy bez życia w modlitwie. Człowiek współczesny,
zagłuszany mnóstwem słów, informacji, zagoniony za ważnymi, a nieraz nawet koniecznymi
sprawami, zatracił poczucie skupienia, ducha modlitwy. Eucharystia niedzielna czy
świąteczna to nieraz obecność w kościele z przyzwyczajenia. Dlatego chcąc autentycznej
współpracy z Chrystusem, potrzeba nam ducha modlitwy, a dopiero potem można spodziewać
się skuteczności innych sposobów ewangelizacji. A zatem Nowa Ewangelizacja polega na:
- ukochaniu modlitwy w życiu osobistym i praktykowaniu jej wspólnie w rodzinie;
- wnoszeniu w szarzyznę codziennego życia Chrystusowej radości i chrześcijańskiego
optymizmu – „Ufajcie, Jam jest, nie lękajcie się” (Mk 6, 50);
- wykorzystywaniu nowych metod w przekazywaniu Ewangelii;
- szczególne znaczenie mają małe grupy (Oaza, Krąg biblijny, Wspólnota rodzin itp.), które
swoją obecnością ukażą piękno Dobrej Nowiny;
- zaangażowaniu laikatu (Rady Duszpasterskiej) w duszpasterskim oddziaływaniu;
- wykorzystywaniu środków masowego przekazu jako formy dotarcia do człowieka.
Są to, oczywiście, niektóre tylko sposoby ewangelizowania.
bp Paweł Stobrawa
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