Refleksja
Słyszymy coraz częściej, że świat ogarnia kult rozrywki, wypoczynki,
poszukiwania zabawy; z drugiej strony widać także różne formy pracoholizmu.
Wielu ludzi tak bardzo związanych jest ze swoją pracą, że nie potrafi się od
niej oderwać nawet w chwilach odpoczynku. Osobami prowadzące aktywny
tryb życia niejednokrotnie opowiadają, że nawet wtedy, gdy siadają przed
telewizorem i próbują obejrzeć ciekawy serial czy dobry program
popularnonaukowy, nie potrafią się skupić na tym, co widnieje na ekranie.
„Żeby nie tracić czasu” w międzyczasie szukają jakiegoś dodatkowego zajęcia:
przeglądają gazetę w oczekiwaniu na bardziej wartką akcję, dzwonią do
znajomych, których dawno nie widzieli i wykonują wiele innych czynności,
które z jednej strony pozwalają spoglądać kątem oka na ekran telewizora,
z drugiej natomiast dają jeszcze odczucie, że przy okazji zrobiło się coś
pożytecznego.
Gdy słuchamy dzisiaj słów Chrystusa, który zwraca się do apostołów i mówi:
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”, warto
sobie uświadomić, że nawet najpotrzebniejsze i najświętsze zadania, których
się podejmujemy, nie są czymś absolutnym. Czegokolwiek byśmy się w życiu
nie podejmowali, nie wolno nam zapomnieć, że potrzebujemy także
odpoczynku - czasu odosobnienia, wyjścia na miejsce pustynne, gdzie nie da
się już niczego załatwić, dopracować czy dopiąć na ostatni guzik. Kiedy
zaczyna nam się wydawać, że jesteśmy niezastąpieni i bez naszego udziału
wszystko stanie w miejscu, to najlepszy czas, bo się zatrzymać i nabrać
dystansu do własnych zajęć.
„Pójdźcie wy sami osobno” - niech dzisiejsza Ewangelia pomoże nam
uświadomić, że człowiek służy innym nie tylko wtedy, gdy robi coś konkretnie
i wymiernie, ale także wtedy, gdy znajduje czas dla siebie samego. Im więcej
jest w naszym życiu zaangażowania i zabiegania wokół pracy i spraw, które
każdego dnia trzeba załatwić, tym więcej musi być chwil zatrzymania, aby
odnowić ducha.
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Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali
i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet
na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze
wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki
tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął
ich nauczać o wielu sprawach. (Mk 6, 30-34)
Chrystus Pan jest naszą sprawiedliwością, dlatego nie lękamy się sądu
potępienia, bo On wziął całe potępienie na siebie i kto w Niego wierzy, nie
idzie na sąd, ale ze śmierci przeszedł do życia. Pan jest naszym pokojem, bo
w Nim mamy pokój z Bogiem przez Jego krew. Pan jest naszym Pasterzem
i nie brak nam niczego, ponieważ mamy Jego łaskę i i Jego Ducha. Chodzimy
w Jego Duchu, który poucza nas o wszystkim i dzięki Jego namaszczeniu
wiemy wszystko i nie potrzebujemy, aby ktoś nas uczył.
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i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 19.07
700 Za †† Małgorzatę Michałkiewicz, męża Ludwika, córkę Teresę.
1800 Za † męża Rudolfa Krawietz, siostrę Elżbietę.
Wtorek – 20.07; wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona Diecezji Opolskiej.

1115 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Sylwii i Arnolda Kimmel
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie.
1630 Nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców i ich pojazdów.
1700 Za † brata Gintera Beer, †† rodziców Wilhelma i Waltraudę Beer,
babcię Anastazję Rypalla oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

700 Za † brata Herberta Parucha.
1800 Za † Zofię Dikta – od rodziny Kukuś.
Środa – 21.07
700 Za † Joannę Pyzara – od brata Mieczysława z rodziną z Wierzbicy.
1700 Za † Eugenię Majewską – od rodziny Szczecina.

OGŁOSZENIA



Czwartek – 22.07; święto św. Marii Magdaleny.
700 Za †† Helenę Rigol, rodziców Jana i Annę, †† z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 Za † męża Ryszarda Halemba w dniu urodzin oraz †† rodziców z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek – 23.07; święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy.



Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
W niedzielę przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców.
Podczas nabożeństwa o godz. 1630 odbędzie się błogosławieństwo
kierowców i pojazdów. Przy tej okazji będzie można złożyć ofiary dla
naszych misjonarzy na środki transportu.
Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby
parafialne. Dziś zbiórka na remont organów. Ofiary na ten cel można
składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!

700 O nawrócenie i wyjście z nałogów dla Krzysztofa i Anny.
1800 Za †† rodziców Mariannę i Jana Lewandowskich, Walerię Wdowik,
męża Lesława Wdowik i dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota – 24.07; wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
700 Za † Łukasza Babiak w 2. rocznicę śmierci.
1800 Za †† rodziców Józefa i Erykę Kozok, †† z rodzin Kozok i Wolny.
Niedziela – 25.07 – XVII Zwykła.
700 Za † Krzysztofa Spałek w kolejną rocznice śmierci.
815 Za † mamę Annę Pawliczek w dniu 100. rocznicy urodzin i dusze
w czyśćcu cierpiące.
945 Za †† rodziców Józefa i Bertę Stawik, rodziców Matyldę i Jana
Krupa, Gertrudę i Huberta Adamaszek, Ernę i Wernera Waloch oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

Apel Wojewody Opolskiego
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Województwa Opolskiego,
apeluję do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego o udział
w szczepieniach przeciwko C0VID-19. Zagrożenie czwartą falą pandemii
jest realne. Najlepszą formą zabezpieczenia siebie i swojej rodziny jest
szczepienie. Jak wskazują przypadki w krajach, do których dotarła już
czwarta fala COVID-19, przebieg choroby u zaszczepionych jest łagodny,
a przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie u osób
niezaszczepionych.
Dlatego zwracam się z wielka prośbą, o jak najszybsze przyjęcie
szczepionki przeciwko COVID-19.
Wojewoda Opolski
Sławomir Kłosowski

