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SPRAWY BOŻE SĄ PROSTE 

„Polecenie to, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest 
poza twoim zasięgiem” (I czytanie).  

Zastanawiając się nad sprawami dotyczącymi sensu życia, religii, szczęścia lub 

wieczności, lubimy je komplikować. Tworzymy zawiłe teorie, „dzielimy włos na czworo”. 

Postępujemy podobnie jak rozmawiający z Jezusem uczony w Prawie, który chciał się dowiedzieć, 
jak osiągnąć życie wieczne (Ewangelia). Zadał pytanie, a uzyskawszy jasną odpowiedź, pozostał 

niezadowolony. Drążąc temat, zapytał o to, co wydawało się oczywiste dla wszystkich, którzy 

posługują się zdrowym rozsądkiem: „Kto jest moim bliźnim?”. Pan Jezus nie podawał zawiłych 

argumentów. Odpowiedział przykładem wziętym z życia codziennego, konkretnym i zrozumiałym.  

Podobnie postąpił Mojżesz, ukazując ludowi drogę: „Wrócisz do Pana, Boga swego, z 

całego swego serca” (I czytanie). Zachęcił naród do wierności przykazaniom, przekonany o tym, że 

Pan Bóg nie żąda rzeczy niemożliwych. Sprawy Boże są proste, podobnie jak nauki i przykazania, 

które daje Pan. Cechuje je szlachetna jasność. „Słowo […] bowiem jest bardzo blisko ciebie: w 

twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (I czytanie). Prawda, którą objawił nam 

Chrystus, ujmuje prostotą. Tylko grzech i zło są pokrętne i zagmatwane i ukrywają się za 

rozbudowanymi uzasadnieniami. 

Chrystus chce, abyśmy nie tyle dyskutowali o miłości Boga i bliźniego, ile nią żyli. Jego 

„Idź, i ty czyń podobnie!” (Ewangelia) jest zaproszeniem do czynu, a nie tworzenia teorii. Naszym 

zadaniem jest miłość, a nie komplikowanie życia.

=============================================================================================================================================================================== 

DAJĄC, WIĘCEJ OTRZYMUJEMY 

W każdym spotykanym człowieku obecny jest Pan Bóg. Niekiedy prosi o pomoc, 
drobną przysługę lub milczy, oczekując inicjatywy z naszej strony. Warto pamiętać o tym, 
że dając, to my jesteśmy obdarowywani.  

Mimo postępu technicznego i licznych wynalazków stanowimy społeczeństwo coraz 

bardziej zapracowane. Brakuje czasu dla rodziny i na konieczny wypoczynek. Trudno też 
zauważyć człowieka potrzebującego, a jeśli prosi nas o pomoc, okazujemy zniecierpliwienie, 

wymawiając się pośpiechem i licznymi obowiązkami.  

Abraham, spostrzegłszy tajemniczych wędrowców, przyjął ich po królewsku, wierząc, 

że to sam Bóg przychodzi do niego w gościnę (I czytanie). Otrzymał imponującą obietnicę, że 

mimo podeszłego już wieku urodzi mu się syn. 

Marta i Maria przyjęły Mistrza z otwartym sercem, okazując swe przywiązanie i 

miłość. Otrzymały dar obecności i bliskości Jezusa, chociaż w przypadku Marty dokonało się to 

w spotkaniu z własną kruchością (Ewangelia). 

Pan Bóg nieustannie towarzyszy naszemu życiu i obdarza licznymi łaskami. 

Przychodzi w „gorączce” codziennego zabiegania, wybierając czas i okoliczności, które mogą się 
wydawać niesprzyjające. Nie łamie jednak naszej wolności, lecz pragnie być zapraszany i raduje 

się, kiedy w sakramencie Eucharystii stajemy się z Nim jedno. Pamiętajmy jednak o tm, że 

przychodzi również w drugim człowieku. Kochając bliźnich i świadcząc im dobro ze względu na 

Boga, doświadczamy spotęgowanego dobra. Ono wraca jak bumerang, czyniąc nas prawdziwymi 

uczniami Jezusa, dla których życie staje się pasją.  

SZESNASTA NIEDZIELA  

ZWYKŁA    

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =  

SIEDEMNASTA  

NIEDZIELA ZWYKŁA  
 

 
 

TWÓRCZA MODLITWA? 

Zapytano raz mędrca: Jaki jest warunek zachowania sprawiedliwości w 
niesprawiedliwym świecie? Ten odpowiedział: Trzeba się modlić! Człowiek, który umie się 
modlić, potrafi w tym świecie być sprawiedliwy. Jeżeli się nie modli, wcześniej czy później 
zginie zarażony jedną z chorób moralnych świata. Rozumieli to apostołowie, prosząc Pana 

Jezusa, aby nauczył ich się modlić. Widzieli Go bowiem często, gdy się modlił. Umieli recytować 
pacierze, śpiewać psalmy i hymny, ale nie umieli się modlić. Pan Jezus nauczył ich zwięzłej 

modlitwy „Ojcze nasz”, bo chciał, aby – podobnie jak Abraham (I czytanie) – kołatali do Jego 

miłosiernego serca z ufnością, prosząc o łaskę i wsparcie.  

Tylko autentyczna modlitwa – rozmowa z Bogiem, która nie jest bezmyślnym 

„odklepywaniem” pacierzy, prowadzi do spotkania z Nim. Człowiek wówczas waży każde słowo i 

znacznie więcej słucha niż mówi. Tylko taka modlitwa kształtuje ludzkie serce i jest twórcza. 

Za kilka dni przybędzie do naszej Ojczyzny papież Franciszek, który uczy nas, jak 

potężną i skuteczną Bożą pomocą dla człowieka jest modlitwa. Jest ona drogocenną perłą, którą 
możemy ofiarować Bogu. Biskup Antoni Długosz w piosence San Damiano, powstałej na cześć 
Ojca Świętego Franciszka, śpiewa: „O Franciszku – Biedaczyno, co pokorą świat zadziwiasz; ucz 

nas wszystkich, jak się winno – z serca skarby wydobywać. O Franciszku – Biedaczyno, co 

Kościoła trzymasz filar; pomóż znaleźć tym, co giną – chrześcijański życia wymiar”.  

Dziękujmy Bogu za to, że przez posługę papieża przypomina nam o najważniejszych 

sprawach wiary.  
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Niedziela  14.07  PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i  

  bł. Boże z ok. 65 rocz. ur. p. Łucji.  

 9.15 Grabczok Za † męża i ojca Arnolda Filip w 2  rocz. śm., jego rodziców, rodzeństwo, rodziców  

    Julię i Franciszka Świec, brata Jerzego i zięcia Bertolda. 

 10.30 Za †† rodziców Annę i Teodora Zdzuj ich braci i siostry, rodziców i z całego pokrewieństwa.  
 

Poniedziałek 15.07  Św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła. 
   

Wtorek   16.07  NMP z góry Karmel. 
 7.00 Za †† rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana, syna Joachima, brata Huberta,  

  szwagra Wilhelma oraz z pokrewieństwa Sochor i Kurtz.  

Środa   17.07  . 
   

Czwartek  18.07  Bł. Alfonsa Trackiego, prezbitera i męczennika. 
   

 18.00 Za †† dziadków Annę i Urbana, Marię i Oskara, babcię Marię, ciotkę Cecylię,  
  matkę Wiesławę, kuzynkę Brygidę i z pokrewieństwa.  

Piątek   19.07    
 18.00 Grabczok Za †† ojca Waltra Poliwoda w 14  rocz. śm., matkę Hildegardę  
    oraz z pokrewieństwa. 

Sobota   20.07  Bł. Czesława, prezbitera, patrona Diecezji Opolskiej. 
 18.00 Za †† rodziców z obu stron, 2 braci, 3 szwagrów, bratową i dziadków z obu stron.  
 

Niedziela  21.07  SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 W intencji sponsorów festynu parafialnego. 

 9.15 Grabczok Za †† ojca i  męża Józefa Komor w rocz. śm. oraz  teściową  
    Teresę  Cygan. 

 10.30 Za †† ojca Jana w rocz. śm., bratanka Joachima, matkę Albinę,  
  dziadków z obu stron.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Klaudia Piekorz, Sandra Patrzek, Sonia Jendryca, Maria Mateja 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Anny, w tym tygodniu: Św. Szczepana – 

przełożony p. Gerhard Kurtz. 

Bóg zapłać za udział w festynie parafialnym, również naszym paniom z PZC i pomocnikom 

oraz wszystkim sponsorom – w ich intencji za tydzień msza św. o godz. 7.30. 

Piesza Pielgrzymka z Legnicy – będzie nocowała z 2 na 3 sierpnia, na dwóch polach 

namiotowych. Proszę o zgłoszenie rodzin które chciały by przyjąć na nocleg tych 

pielgrzymów, którzy nie mogą nocować w namiotach oraz rodzin z dziećmi. 

Liturgia tego tygodnia wspomina we Wtorek NMP z Góry Karmel, a w Sobotę bł. 

Czesława, który należy do patronów naszej Diecezji. 

Od Jutra na Górze św. Anny święto Młodzieży. 

W niedzielę 4 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się Międzynarodowa Pielgrzymka 

Motocyklistów. Mszy św. o godz. 11.30. 
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Niedziela  21.07  SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 W intencji sponsorów festynu parafialnego. 

 9.15 Grabczok Za †† ojca i  męża Józefa Komor w rocz. śm. oraz  teściową Teresę  Cygan. 

 10.30 Za †† ojca Jana w rocz. śm., bratanka Joachima, matkę Albinę, dziadków z obu stron.  
 

Poniedziałek 22.07  Św. Marii Magdaleny. 
 7.00 Za †† matkę Marię Kilian z ok. ur., ojca Tomasza w rocz. śm., o. Jana SVD i  

  brata Waltra oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek  23.07  Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. 
 7.00 W 30 dzień śm. p. Marii Marsollek.  

Środa  24.07  Św. Kingi, dziewicy. 
 7.00 Do Boskiej Opatrzności i św. Józefa o zdrowie i bł. Boże z ok. ur.  

Czwartek 25.07  Św. Jakuba, apostoła. 
 7.00 Za †† poległego ojca Stefana Patrzek, jego żonę, brata Herberta i jego żonę,  
  Feliksa i Cecylię Nalewaja, siostrę Adelę i jej męża, braci Stefana i Ernesta  

  oraz z pokrewieństwa.  

   

Piątek  26.07 Uroczystość Św. Anny, matki NMP, patronki Diecezji Opolskiej. 
 7.00 Za †† ojca, jego żonę, siostrę, braci i pokrewieństwo.  

 18.00 Grabczok Przez wstawiennictwo Anioła Stróża  w intencji rocznego  dziecka  

    Amelii Kołkowskiej z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla dziecka,  

    rodziców i rodziców chrzestnych. 

Sobota  27.07  Św. Joachima, ojca NMP. 
  

 18.00 Za †† rodziców Łucję i Józefa, siostrę Różę, z pokrewieństwa z obu stron i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 28.07  SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża Lucjusza w rocz. śm., rodziców Krystynę i Andrzeja ich dzieci,  

  rodziców Franciszkę i Stefana, 5 braci, 2 siostry, 2 szwagrów oraz wszystkich z  

  pokrewieństwa Niestrój i Pogrzeba.  

 9.15 Grabczok Za †† dziadków Franciszka i Marię Czech oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† rodziców Szarlotę i Emanuela, Klarę i Wincentego dziadków z  

  pokrewieństwa.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Gabriela Długosz, Ewelina Pogrzeba, Klaudia Niedworok, Alodia Gładki 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Szczepana, w tym tygodniu: Św. Norberta – przełożony 

p. Jerzy Kilian. 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy w Piątek św. Annę główną patronkę naszej Diecezji. 

W Czwartek św. Krzysztofa – patrona kierowców, a w przyszłą Niedzielę ku jego czci o godz. 

15.00 nabożeństwo z poświęceniem pojazdów. Przy tej okazji będziemy mogli złożyć ofiary dla 

misjonarzy naszej diecezji. 

Również w przyszłą Niedzielę odpust ku czci św. Anny w Czarnowąsach, suma o godz. 11.00. 

Odpust Parafialny ku czci św. Szczepana 11 sierpnia br., suma odpustowa o godz. 11.00. 
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Niedziela  28.07  SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża Lucjusza w rocz. śm., rodziców Krystynę i Andrzeja ich dzieci, rodziców Franciszkę i Stefana, 5 braci,  

  2 siostry, 2 szwagrów oraz wszystkich z pokrewieństwa Niestrój i Pogrzeba.  

 9.15 Grabczok Za †† dziadków Franciszka i Marię Czech oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† rodziców Szarlotę i Emanuela, Klarę i Wincentego dziadków z pokrewieństwa.  
 

Poniedziałek 29.07  Św. Marty. 
 18.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze z ok. 10 rocz. sakramentu  

  małżeństwa pp. Iwety i Dominika.  

Wtorek  30.07  
 7.00 Za †† brata Jana Czech, rodziców, syna Rafała, pokrewieństwo z obu stron i teściową Gertrudę.  
Środa  31.07  Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.. 
 7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. rocz. sakramentu małżeństwa Adeli i  

  Józefa o zdrowie i bł. Boże, dary Ducha Św. i zdrowie w rodzinach dzieci.  

Czwartek  01.08  Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Doktora Kościoła. 
 18.00 Za †† matkę Apolonię, ojca Stefana oraz ich zięcia Helmuta, wnuka Rafała.  

Piątek  02.08   Pierwszy Piątek miesiąca. 
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i  
    bł. Boże w rodzinie Białas. 

 18.30 Za †† męża Jana Wiench w 3 rocz. śm., jego syna Joachima, rodziców, 2 braci, z pokrewieństwa  

  i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota  03.08  
 7.00 Za † Janinę Melską.  
 11.30 Ślub rzymski:  Anna Rusin – Piotr Rusin  

 13.00 Do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej z podziękowaniem za opiekę i bł. z ok. 25 rocz.  

  sakramentu małżeństwa z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Sonii i Piotra.  

 16.00  Grabczok  Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji rocznego  dziecka Izabeli Rother  

    z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla dziecka, rodziców i chrzestnych.   

 18.00 Do Św. Rodziny z ok. 5 rocz. sakramentu małżeństwa Eweliny i Rafała z podziękowaniem za  

  odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  
 

Niedziela 04.08  OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† matkę, jej męża, córkę, z pokrewieństwa i dusze opuszczone.  

 9.15 Grabczok Do MBNP z  podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. I-szej rocz.  

    Sakramentu Małżeństwa Mileny i Markusa Kiwus, o zdrowie i bł. Boże  

    w rodzinie oraz z w rodzinach Kiwus i Mioska. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego Spisla, jego rodziców, rodzeństwo, rodziców  

  Agnieszkę i Pawła Peszel, 4 siostry, 3 szwagrów, bratową Erikę, z pokrewieństwa i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 
OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Dorota Kansy, Alicja Sosna, Beata Kupka, Krystyna Śpiewak 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Norberta, w tym tygodniu: Św. Elżbiety – przełożona p. Hildegarda Jendro. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św. spowiedzi i komunii św. 

Wynagradzającej Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu NMP. 

Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. w Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorna msza o godz. 

18.30. W Sobotni poranek zapraszam na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. 

W Piątek do naszej miejscowości przybędzie piesza pielgrzymka z Legnicy na nocleg: będą nocowali w dwóch miejscach 

przy boisku na ul. Ks. Klimasa i ul. Klasztornej. Prosimy o pomoc w skorzystaniu z ciepłej wody dla pielgrzymów w 

okolicznych domach. 2 sierpnia przypada odpust porcjunkuli, który także można zyskać dziś lub za tydzień w niedzielę. 
W przyszłą Niedzielę odpust w Popielowie ku czci MB Anielskiej, suma o godz. 11.00. Kolekta przyszłej Niedzieli 

przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

W niedzielę 4 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów. Mszy św. o godz. 

11.30. 


