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Refleksja 
W XVIII Niedzielę Zwykłą Kościół na całym świecie zwraca się do Boga z trzema istotnymi 

prośbami: 

• wspieraj swoich wiernych, 

• okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana, 

• odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. 

Natomiast czytania z Księgi Koheleta i z Listu św. Pawła do Kolosan, a także fragment 

Ewangelii św. Łukasza podejmują i rozwijają temat minionej niedzieli – z nieco innej 

perspektywy odnoszą się do kwestii właściwego używania dóbr doczesnych i ubiegania się  

o dobra wieczne. Pierwsze czytanie niesie ze sobą pouczenie Koheleta na temat wartości 

wszystkiego, co z tego świata i w tym świecie: „Marność nad marnościami, powiada Kohelet 

marność nad marnościami, wszystko marność”. Na pierwszy rzut oka te twarde słowa wydają 

się być przesadzone. Chodzi jednak o jednoznaczne zrelatywizowanie wszystkiego ze względu 

na przemijalność i podleganie prawu cierpienia i śmierci: „cóż bowiem ma człowiek  

z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo 

wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce Jego nie 

zazna spokoju. To także jest marność”. To znaczy – jest względnej wartości. 

Święty Paweł podpowiada Kolosanom i nam, współczesnym chrześcijanom, jak się 

wyzwalać z tego, co przyziemne. Mowa jego też jest bez ogródek – trzeba zadać śmierć temu, 

co jest ziemskie w naszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy  

i chciwości. Wyliczenie owych przyziemnych rzeczy nie jest bynajmniej kompletne, lecz 

przykładowe, ponieważ Apostołowi o wiele bardziej zależy na zmotywowaniu uczniów 

Pańskich do szukania tego, co nadprzyrodzone. Mówi wyraźnie: „szukajcie tego, co w górze”  

i wyjaśnia, dlaczego: bo razem z Chrystusem powstaliśmy z martwych, bo wskutek tego 

zwlekliśmy z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliśmy nowego, bo odtąd 

nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Wreszcie dlatego winniśmy szukać tego, co  

w górze – że tam przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Ojca!  

Natomiast w dzisiejszej Ewangelii Jezus przestrzega nas zwłaszcza przed chciwością. 

Daje do zrozumienia, że człowiek chciwy zapomina o najbardziej podstawowej prawdzie 

swego życia – że nie zależy ono od jego stanu posiadania, „bo nawet gdy ktoś opływa we 

wszystko – mówi Pan – życie jego nie jest zależne od jego mienia”. Człowiek chciwy sam 

siebie łudzi i zwodzi, myśląc, że może zabezpieczyć swoją przyszłość na długie lata. Przecież 

jeszcze tej samej nocy, gdy już wszystko zgromadzi i powie sobie: teraz odpoczywaj, jedz pij  

i używaj, może być odwołany z tego świata. Dlatego tego typu postawa człowieka, która ma  

u swego źródła niepohamowaną chciwość, Jezus nazywa wprost głupotą! Mocno brzmią te 

słowa: Głupcze, komu przypadnie to, coś przygotował? Mądrością jest nie – gromadzenie 

sobie skarbów, lecz – zatroskanie o bycie bogatym przed Bogiem.  

Krótko rzecz ujmując, trzeba nam żyć z myślą o stawaniu się bogatym przed Bogiem, 

to znaczy gromadząc i pielęgnując w sercu Jego dary: Jego życie, prawdę i łaskę Jego miłości. 

bp Andrzej Czaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: 

"Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, 

żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz 

On mu odpowiedział: "Człowieku, któż 

Mnie ustanowił nad wami sędzią albo 

rozjemcą?" Powiedział też do nich: 

"Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 

wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 

zależy od jego mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu 

człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam 

gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze,  

a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz 

wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł 

do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, co przygotowałeś?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla 

siebie, a nie jest bogaty u Boga".(Łk 12, 13-21) 

 

W Chrystusie szukamy tego, co w górze i myślimy o tym, co w górze. W Nim świat 

jest ukrzyżowany dla nas, a my dla świata. Nasze życie to Chrystus, nadzieja chwały. 

Z Nim jesteśmy ukryci w Bogu. Ten upadły świat to marność nad marnościami. 

Czymże jest wszystko, co jest na świecie, wobec odnowienia w Chrystusie... W tym 

odnowieniu to Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Wszystko przeminie, zostanie 

tylko nowe stworzenie w nowej ziemi i nowym niebie. 
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i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej 

 

Intencja ogólna – Sierpień 2022  

 

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem 

gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania  

swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją 

 
 
 

 

 

 

 

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

, 

Wtorek i Czwartek: 16
00 

– 17
30

. 
 

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

www. parafiaotmet.pl 

e-mail: otmet@onet.pl 



LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 1.08; wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra Kościoła. 

7
00

 Za † Daniela Grużewskiego w pół roku po śmierci. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Heleny Lepich. 

Wtorek – 2.08 

7
00 Za †† rodziców Marię i Aleksandra Rigol, † córkę Stefanię i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

18
00 W intencji Róż Różańcowych. 

Środa – 3.08 

7
00

 Za †† Feliksa i Jacka Harchut w kolejną rocznicę śmierci. 

17
00

 Za † męża Józefa Poskart w 6. rocznicę śmierci. 

Czwartek – 4.08; wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera. 

7
00

 O nowe powołania do służby Bożej. 

18
00 Za † Jana Szywalskiego, †† rodziców, teściów, rodzeństwo oraz 

pokrewieństwo Szywalski, Bienias i Komander.    

Piątek – 5.08 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

13
00

 Ślub rzymski: Tomasz Wójtowicz i Ewa Warzecha. 

18
00

 W intencji zbiorowej. 

Sobota – 6.08; święto Przemienienia Pańskiego. 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.     

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Wandy 

i Bernarda oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

Niedziela – 7.08 – XIX Zwykła. 

7
00

 Za † Mariolę Dębowską w 30. dzień po śmierci. 

8
15 Za † Jana Piechota w 30. dzień po śmierci. 

9
00

 DPS Anna – w intencji parafian. 

9
45

 Za † ojca Tadeusza Szczepanek w 4. rocznicę śmierci, †† z rodzin 

Szczepanek i Koranowicz. 

11
15

 Za wstawiennictwem Anioła Stróża z okazji 5. rocznicy urodzin Anny 

Marii Kaśków oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) dla Barbary Gil z okazji 50. rocznicy 

urodzin. 

OGŁOSZENIA 
 

 Dzisiaj o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż 

Różańcowych. 

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań i całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu Zakończenie adoracji o godz. 17
45

.  

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, a o godz. 18
00

 Msza św. zbiorowa.  

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca 

NMP. Odwiedziny chorych będą w sobotę 13 sierpnia. 

 Dzisiaj, we wtorek (2 sierpnia) albo w przyszłą niedzielę można uzyskać 

odpust zupełny zwany Porcjunkulą we wszystkich kościołach 

parafialnych. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne,  

a w przyszłą niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji 

diecezjalnych. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Górę św. Anny i na 

Obchody Kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów w dniach od 26 do 28 

sierpnia (piątek-niedziela). Ewentualna rezerwacja noclegów  

w indywidualnym zakresie. Zapisy w zakrystii.  

 Informujemy, że 46. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę jest 

planowana na dni 15-20 sierpnia („Zielona Dwójka” wyrusza  

z Krapkowic 16 sierpnia). Zapisy i wszelkie informacje udzielane są  

w kancelarii parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. 

 W tym roku planowany jest na niedzielę 21 sierpnia festyn dożynkowy. 

W związku z tym prosimy o wszelką pomoc w jego organizacji. I tak, 

prosimy panie i panów, by wsparli nasz festyn poprzez upieczenie 

ciasta. W kiosku i zakrystii są listy, na których można zapisywać się, kto 

i jakie ciasto upiecze na dzień festynu. Można także składać ofiary do 

skarbonki w kiosku na zakup dodatkowego ciasta. W środę o godz. 18
00

 

zapraszamy na spotkanie w sprawie festynu członków PRD i PRE, 

zespołu Caritas, wszystkich, którzy w latach ubiegłych organizowali 

festyn oraz chętnych parafian. 


