Refleksja
Samotna modlitwa Eliasza, Pawła i Jezusa. Wydaje się, że modlitwa samotna
jest modlitwą mizantropa uciekającego przed społeczeństwem. Można odnieść
wrażenie, że to brak troski o innych. Ale jest wręcz odwrotnie. W modlitwie
człowiek, oddalając się fizycznie od ludzi, coraz wyraźniej i mocniej
uświadamia sobie odpowiedzialność za los innych. Paweł odsłania swą troskę
o naród: wolałbym być pod klątwą dla zbawienia braci moich! Zdumiewająca
troska o ludzi, którzy ekskomunikowali Apostoła z synagogi. Samotność
w modlitwie, w sensie zupełnej utraty kontaktu z innymi, jest niemożliwa.
Modlitwa sprawia, że odległości pomiędzy ludźmi znikają. Modlitwa może
sprawić, że odległości zbliżają, zaś zażyłość bez modlitwy często prowadzi do
odtrącenia! Spójrzmy na Jezusa. Wchodząc samotnie na górę, by się modlić,
nie porzuca uczniów. To właśnie dzięki tej modlitwie mają oni moc wypłynąć
na morską otchłań i ją bezpiecznie przemierzyć. Modląc się, pomagamy innym
przewędrować niebezpieczne etapy życia i dopłynąć do zbawczego brzegu.
Dzięki modlitwie nie giną nam z serca ci, których nawet zgubiliśmy z oczu! Od
niepamiętnych czasów pierwszą czynnością człowieka myślącego było
zwrócenie się do Boga. Ranna modlitwa to wołanie o wsparcie, o uratowanie!
Bardzo słusznie, bo życie jest niebezpieczną żeglugą, i dlatego pierwszym
świadomym aktem człowieka myślącego jest wołanie o pomoc. Modlitwa
ranna to może nawet modlitwa zraniona? Odrobina trzeźwego myślenia często
wystarcza, by się przerazić samym istnieniem. Bez tego wołania toniemy
nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że jesteśmy „grubymi rybami”. Omijając
modlitwę, stajemy się dla innych toksycznym zagrożeniem. Choć ludzie
modlitwy uciekali na pustynię, ciągnęły za nimi tysiące. Inaczej miała się rzecz
z tymi, którzy modlitwą wzgardzili, ci stali się tyranami, o których historia
napisała fatalne świadectwa. Dopóki się modlisz – wołasz o pomoc, kiedy
przestajesz, inni wołają o pomoc, widząc ciebie! Nie zdarzyło mi się jeszcze
w życiu, by modlitwa powiększyła mój niepokój albo obniżyła poczucie
bezpieczeństwa. Spośród wszystkich mocy przemieniających człowieka,
najskuteczniejsza i najgruntowniejsza jest właśnie ona. Można po niej podnieść
się kompletnie odmienionym. Mało tego, ona zmienia też tych, za których się
modlimy! Bóg się nam przygląda nieustannie, ale „uaktywnia się” dopiero
wtedy, gdy Go o to wyraźnie poprosimy.
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Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus
przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim
odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł
sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś
była już sporo stadiów oddalona od brzegu,
miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do
nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie,
zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze,
zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich:
Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty
jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł
z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus
natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej
wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi,
upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. (Mt 14,22-33)
W życiu wierzącego nie ma miejsca na strach i zwątpienie. Bóg czuwa nad
nim. Opatrzność Boża jest absolutnie niezawodna. Bóg tym, którzy mu ufają,
wszystko obraca na korzyść. Każda próba jest okazją do poczytywania sobie
tego za najwyższą radość. Bóg wkracza w nasze życie jak chce. Przychodzi do
Eliasza w szmerze łagodnego powiewu. Przychodzi do uczniów, krocząc po
jeziorze podczas burzy. On jest zawsze z nami, zawsze przy nas, jakkolwiek to
wygląda.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 10.08; święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
700 Za † Konrada Fait, †† rodziców Marię i Teofila Smolarek, rodzeństwo
Antoniego, Dominika i Stefana, bratową Elżbietę i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
Za † ojca Janusza Kucza.
18

Wtorek – 11.08; wspomnienie św. Klary, dziewicy.
Za † Janinę Gromala – od Anny i Antoniego Dąbrowski z rodziną.
7
00
Za † męża i ojca Lesława Wdowik oraz †† rodziców z obu stron i dusze
18
w czyśćcu cierpiące.
00

Środa – 12.08

Niedziela – 16.08 – XX Zwykła.
700 Za † Huberta Sowada.
815 Za †† Gertrudę i Jana Gabor, Alfreda Matysek, szwagra Helmuta, teściów
i dusze w czyśćcu cierpiące.
45
Za † żonę Danutę Nowak w 2. rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron.
9
1115 Do Anioła Stróża w intencji dzieci przyjmujących chrzest św.: Agata Gołąb,
Kornelia Zajączkowska i Cezary Kimmel.
Na cmentarzu
1630
17

00

Różaniec za zmarłych.
W intencji †† Parafian i Duszpasterzy.

700 Za † Huberta Sowada.
1700 Za †† Feliksa i Jacka Harchut w kolejne rocznice śmierci.

OGŁOSZENIA

Czwartek – 13.08
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Zenona
Lewandowskiego i o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
00
Za †† Andrzeja i Huberta Sommer, †† z rodziny Sommer i Sapok oraz dusze
18
w czyśćcu cierpiące.
Nabożeństwo Fatimskie

Piątek – 14.08; wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.
700 Za †† dziadków Józefa i Elfrydę Pluta, †† z rodzin Pluta, Opioła, Polak,
Kubisch, Nowak, Goleniewski i Pamuła.
Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
00
18
Msza św. z Nieszporami
1) Za †† rodziców Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów
Aleksandra i Hermana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego za † syna Mariusza Chanas w 3. rocznicę śmierci.








Sobota – 15.08; Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
700
815

945
1115
1630
1700

Za † Janinę Gromala – od Teodora Butryna i Jerzego Butryna z rodziną.
Za †† księży dziekana Huberta Demczaka, prałata Franciszka Duszę, proboszcza
Jana Jochymczyka, †† księży i siostry zakonne, którzy w naszej Parafii
pracowali lub z niej pochodzą – od Mniejszości Niemieckiej.
Za †† rodziców Jana i Małgorzatę Janecko, †† dziadków z rodziny Janecko
i Michalik.
1) Suma Odpustowa w intencji Parafian.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin ks. Proboszcza.
Nieszpory odpustowe.
Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 85. rocznicy urodzin Janiny Baherycz oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.







Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory.
W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.
W piątek o godz. 1800 zapraszamy na Mszę św. z Nieszporami Maryjnymi
rozpoczynającą obchód naszego parafialnego odpustu.
W sobotę obchodzić będziemy odpust ku czci Wniebowzięcia NMP.
Uroczystościom odpustowym przewodniczyć będzie ks. Mirosław Lipowicz,
redemptorysta. Suma odpustowa w intencji Parafian o godz. 1115. Do udziału
w sumie odpustowej zapraszamy wszystkich Gości i Parafian. W czasie każdej
Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.
W przyszłą niedzielę o godz. 1115 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci.
O godz. 1700 na cmentarzu Msza św. w intencji wszystkich zmarłych
Duszpasterzy i Parafian (nie będzie Mszy św. wieczornej w kościele).
O poprowadzenie Modlitwy różańcowej w intencji wszystkich zmarłych
o godz. 1630 prosimy Róże Różańcowe.
Kolekty: dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, w sobotę kolekta
powinowata, a w niedzielę na Wydział Teologiczny w Opolu. Zbiórka na remont
organów będzie w niedziele 23 sierpnia. Za złożone ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać!
14 sierpnia) od godziny 800. Księża
Odwiedziny chorych będą w piątek (13
odwiedzać będą tylko tych chorych, którzy zostaną zgłoszeni w zakrystii lub
w kancelarii (można telefonicznie). Nie będzie brana pod uwagę tzw. stała lista
chorych.
W sobotę, w niedzielę i w poniedziałek odbędą się uroczystości odpustowe ku
czci św. Jacka, prezbitera, patrona Metropolii Górnośląskiej w Kamieniu Śl.

