 Przypominamy, że Msza św. szkolna sprawowana będzie w środy o godz. 1700
(od 11 września). Zaś przygotowania do bierzmowania odbywać będą się
w poniedziałki dla uczniów klasy 1. szkoły średniej i klasy 8. szkoły podstawowej
(3. rok przygotowania) oraz w środy dla uczniów klasy 7. i 6. szkoły podstawowej.
 Witamy w naszej Parafii nowego wikariusza ks. Leszka Rychlika. Życzymy Mu
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.

Refleksja
„Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś
znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten,
kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś ze wstydem
zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim
miejscu”.
Uczta o której mówi Jezus to symbol relacji panujących nie tylko w tym
świecie, ale także w Królestwie Bożym. Zajmowanie miejsca wyższego, niż
należy się zaproszonemu, było równoznaczne z publicznym wstydem i hańbą.
Opinia publiczna sprowadzała takiego zuchwalca do właściwej mu pozycji.
Pycha to zajmowanie miejsca, które się nam nie należy. Pokorni pozostawiają
sąd o sobie drugiemu i Bogu, który ukrywa się pod postacią gospodarza.
Pokora to trudne słowo, całkowicie niepopularne. Zresztą już u starożytnych
miało też dosyć negatywne znaczenie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba
walczyć o swoje, udowodnić rację, być odważnie asertywnym. Kto przegrywa,
musi ponieść tego konsekwencje.
Jezus burzy to co wydaje się całkowicie racjonalne. Logika Ewangelii odwraca
do góry nogami ludzkie zwyczaje, konwenanse i kalkulacje. Wzywa do pokory,
rezygnacji ze swoich praw, pozornej porażki. Jednak jest to droga do jedynego
prawdziwego zwycięstwa. Ostatecznego. On sam pierwszy nią poszedł. Aż do
końca.
Kto wchodzi za Nim i z Nim na tę drogę będzie mógł w końcu odpocząć od
wyścigu szczurów i przerośniętych ambicji (albo destrukcyjnych kompleksów)
i zająć wreszcie odpowiednie dla siebie miejsce. To jedyne: przy stole razem
z Jezusem w Jego Królestwie. Uczta oznacza święto, radość bycia razem, czas
dobrze zmarnowany. Oto uczta eschatologiczna, dostęp do nieba, życie wieczne
dostępne dla każdego w Jego Kościele już dzisiaj!
ks. Marcin Kowalski
Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600–1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl
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Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego
przywódcy faryzeuszów, aby w szabat
spożyć
posiłek,
oni
Go
śledzili.
I opowiedział zaproszonym przypowieść,
gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze
miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego
miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od
ciebie nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu
zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca";
i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź
i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci:
"Przyjacielu, przesiądź się wyżej"; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani
krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili,
i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych,
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym
tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu
sprawiedliwych”. (Łk 14,1.7-14)
Dążenie do pierwszeństwa, do pochwał, do zaszczytów jest chorobą duszy.
Skłonność do porównywania się z innymi albo do wybijania się kosztem
drugich świadczy o tym, że nie potrafimy cieszyć się Panem, nie przyjmujemy
Jego darów. Kto uczestniczy w Eucharystii z wiarą w nieskończoną
i niepowtarzalną miłość Jezusa, ten nie musi już szukać gdzie indziej
zaspokojenia swoich najgłębszych pragnień. Prostota, pokora, służba cechują
tych, których Jezus wyzwolił.

LITURGIA TYGODNIA

Niedziela – 8.09 – XXIII Zwykła

Poniedziałek – 2.09

700 Za † Kazimierza Data w 1. rocznice śmierci.

700 …………………………………………………………………………………
800 W intencji dzieci, rodziców, katechetów i nauczycieli z okazji rozpoczęcia
Roku Szkolnego
00
Za † Leonarda Mandalka w 2. rocznicę śmierci.
18

815 Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinie Chudala.

Wtorek – 3.09; wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
700 Za † męża Ryszarda Halemba.
1800 1) W intencji Róż Różańcowych.
2) Za † męża i ojca Wilhelma Wojtala, †† rodziców i teściów,
†† z pokrewieństwa Wojtala, Tkocz i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 4.09
700 Za † męża Henryka Harynek, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
1700 1) Za †† matkę Halinę, ojca Józefa Kurpas, dziadków Jadwigę i Teofila, Jana i
Janinę Żmija, †† z rodzin Kurpas, Żmija, Hyla i Stępnik.
2) Za †† Łucję Tomaszewską w 1. rocznicę śmierci, Zygmunta
Tomaszewskiego w 14. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 5.09
700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1800 1) Za †† rodziców Hildegardę i Franciszka, teścia Leona, †† z rodziny
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Alojzego i Hildegardę Wientzek, Erwina i Marię Post,
szwagrów Herberta, Franciszka, Gerharda i Krzysztofa oraz †† z
pokrewieństwa.

Piątek – 6.09
700 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1800 1) W intencji zbiorowej.
2) Za †† Rudolfa i Weronikę Mutz i †† z pokrewieństwa.

Sobota – 7.09
700 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
1300 Ślub rzymski: Oskar Odroń i Daria Nawrocka.
1800 1) Za † Ludwikę Szczepanek i jej † męża Tadeusza Szczepanek – od sąsiadów
i znajomych.
2) Za †† rodziców Zofię i Józefa Jańczak, teściów Marię i Stefana Nowak,
szwagierkę Renatę Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 13. rocznicy urodzin Wojciecha
Ratajczyk oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Cecylii i Mariusza z okazji
20. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
15
Za † Kazimierza Wolak w 1. rocznicę śmierci.
11
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za †† rodziców Jędrzeja i Barbarę Kołodziejczyk, teściów Stanisława
i Genowefę Świerczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory. Po wieczornej Mszy św., przy
kapliczce i w kościele, będziemy witać pielgrzymów powracających z Góry św.
Anny.
 W poniedziałek o godz. 800 Msza św. w intencji dzieci, rodziców, katechetów
i nauczycieli z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego. Po Mszy św. udzielimy
specjalnego błogosławieństwa pierwszoklasistom i pobłogosławimy ich tornistry
wraz z przyborami szkolnymi.
 We wtorek o godz. 1800 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,
którą zakończymy o godz. 1745. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa,
o godz. 1800 Msza św. zbiorowa, a po Mszy św. o godz. 1845 obowiązkowe spotkanie
dla ministrantów i lektorów. Zachęcamy chłopców naszej parafii do wstąpienia w
szeregi nowych ministrantów. O godz. 1930 spotkanie dla młodzieży.
 W sobotę o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP,
a od godz. 800 odwiedziny chorych.
 Dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców zapraszamy w przyszłą niedzielę (8.09.br.)
na Mszę św. o godz. 1115. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za tydzień
zbiórka przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Krakowa 28 września br. W programie:
Msza św. w Tyńcu i zwiedzanie opactwa Benedyktyńskiego, następnie czas na
modlitwę na Wawelu oraz czas do dyspozycji pielgrzymów na Rynku. Koszt
80 zł, zapisy w zakrystii.

