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Doświadczenie uczy, że zarówno smutki, jak i radości spływają nieoczekiwanie. Wyjeż-
dżający z domu samochodem nie przypuszcza, że za chwilę w wypadku drogowym sta-
nie w sytuacji granicznej - śmierci. Diagnoza choroby nowotworowej spada jak grom  
z jasnego nieba, a nie tylko ewangeliczny złodziej – dzisiejszy groźny przestępca – po-
zbawia nas nieoczekiwanie mienia, zdrowia czy życia. Przychodzące zaś dobre wia-
domości miło nas zaskakują i są powodem radości. Obecny sierpniowy czas typowo 
polskich pielgrzymek na Jasną Górę do Matki i Królowej jeszcze mocniej unaocznia 
pielgrzymi charakter życia chrześcijańskiego. Tak oto komentuje dzisiejsze Słowo Boże 
żyjący w IV wieku ojciec Kościoła św. Bazyli: Czy i wam nie wydaje się to życie jakąś 

drogą ciągle rozwijającą się i podróżą podzieloną na wieki życia jakby przez stacje?  

Na początku gotuje ono boleści porodowe matki, a jako metę biegu ukazuje namioty gro-

bów i do nich wszystkich prowadzi: jednych prędzej, drugich wolniej. Pierwsi przeszli 

przez wszystkie odległości czasu, drudzy nawet na pierwszych stacjach życia nie prze-

nocowali. Inne drogi, które z miasta prowadzą do miasta, można ominąć i nie kroczyć 

nimi, jeżeli się nie chce; ta zaś, choćbyśmy chcieli odłożyć bieg, chwyta nas przemocą  

i wlecze kroczących po niej do kresu ustanowionego przez Pana. W perspektywie tych 
słów, a szczególnie doświadczenia codzienności, nasze życie nabiera mocnego wymiaru 
eschatologicznego – ostatecznego. W przemijającej postaci tego świata słowa Pańskie: 
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się 

nie dostanie ani mól nie niszczy nabierają szczególnego blasku prawdy. U kresu naszej 
pielgrzymki po drogach życia będziemy sądzeni tylko z miłości, z czasu poświęconego 
Bogu i ofiarowanego człowiekowi - bliźniemu. Jak echo przywołujemy tu słowa nieza-
pomnianego Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który na modne hasło 
tego świata ,Czas to pieniądz odpowiedział: A ja wam powiadam, że czas to miłość.  
I dobrze byłoby te słowa przypomnieć dzisiejszym maklerom i przedstawicielom hand-
lowym, bezrobotnym i będącym na marginesie dzisiejszych przemian. Wszystkim nam, 
którzy po grzechu pierworodnym bardziej zerkamy na biblijną miskę soczewicy niż na 
Chleb, który z nieba zstępuje, Chleb Boga żywego dający nam szczęście wieczne. 

 
Z darem w modlitwie na cały nowy tydzień 

 

ks. proboszcz 
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.08. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie ROMANA i WERONIKI LOOSE oraz do Miłos. B. za ++ ro-
dziców z obu stron. 

 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie dla MARTYNY z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski w rodzinie 
KUBOSZ oraz wieczny odpoczynek dla + ojca i dziadka Alojzego Kubosz.  

 

PONIEDZIAŁEK – 12.08. 
 18.00 – Do Miłos. B. za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Osyra z rodzicami w rocz. śm., 

+ zięcia Benedykta, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron, + Franciszkę Zug  
i ++ z tego miejsca. 

 

WTOREK – 13.08. – Wspomnienie objawień w Fatimie, DZIEŃ FATIMSKI 
18.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek,  

++ siostry Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, braci Herberta i Pawła z żoną 
Zofią, ++ teściów Jana i Łucję, szwagrów Pawła i Jana oraz dziadków z obu stron 
– of. od Jerzego Krawczyk. Różaniec fatimski w intencji Czcicieli Matki Bożej. 

 

ŚRODA – 14.08. – Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika 

  7.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. w rodzinie MARII 

LESCHIK. Modlitwa do MBNP. 
 

 
 

CZWARTEK – 15.08. – UROCZ. WNIEBOWZIĘCIA N M P /kolekta na energię elektryczną/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś, za poległego ojca Jerzego Huć  
w rocz. śm., + matkę Zofię i Franciszka Huć oraz ++ dziadków z obu stron.  

  Błog. ziół i kwiatów. 

10.00 – Do Miłos. za ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, 2 ciotki, bratową, 
kuzyna, szwagra, chrześniaka oraz ++ Alektinę i Jerzego Michalak. 

  Błog. ziół i kwiatów. 
 

15.00 – Do B. Op. i MB Częstochowskiej z podz. za 20 lat działalności gospodarczej,  
z pominięciem 3 poważnych kolizji drogowych, z prośbą o dalsze błog. B.  
i zdrowie dla ZYGMUNTA oraz całej rodziny. Błog. ziół i kwiatów. 

 

 

PIĄTEK – 16.08. – Wspomnienie Św. Rocha 
18.00 – Do Miłos. B. za + męża Roberta Marzec, + brata Maxa Marzec, + matkę Marię 

Brzędzka i ++ z obu stron. 
 

 

SOBOTA – 17.08. – UROCZ. ŚW. JACKA, KAPŁANA, głównego patr. metropolii górnośląskiej 

  7.00 – Do Miłos. B. za + żonę, matkę i babcię Krystynę Wacławik w rocz. śm.,  
++ rodziców, teściów i dziadków z obu stron. 

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.08. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + Klarę Wolny – of. od Róży Różańcowej Marii Chmiel. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + męża Józefa Wieczorek, + syna Alfreda, + córkę Urszulę,  
++ ze strony Wieczorek, Woś i Moj oraz ++ z pokr. z obu stron. Naboż. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę na bieżące płatności parafii, w przyszłą niedzielę na po-
krycie kosztów zewnętrznego podświetlenia wieży i kościoła. 
 

2. Dziękuję Panom elektrykom Ryszardowi i Szczepanowi za całościowy montaż 
podświetlenia budynku i wieży kościoła, strażakom Łukaszowi i Romanowi za zde-
montowanie kolejnej części starego płotu za kościołem oraz Paniom za posprzątanie 
kościoła /w sobotę H. Serafin i B. Jelonek/. 

 

 

3. W tym tygodniu rusza 43 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Msza św. na 
Jasnej Górze w sobotę o godz. 11.00. Zachęcam do duchowej łączności i modlitwy. 

 

4. We wtorek wspominamy objawienia fatimskie. O godz. 18.00 Msza św. fatimska  
z procesją ze świecami i figurą Matki Bożej, którą poniosą mężczyźni z Róży Różań-

cowej p. Ryszarda Chmiel, na zakończenie Różaniec fatimski przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. ZAPRASZAM wszystkich Czcicieli Matki Najświęt-
szej: różańcowej, szkaplerznej, szensztackiej, nieustającej pomocy i częstochowskiej. 

5. W środę w Klubie na Kowiu w godz. 17.00-20.00 P. Sołtys Teresa Kozala z Radą 
Sołecką proszą o ofiarowanie fantów – nagród rzeczowych na tegoroczne Dożynki.  

6. W czwartek uroczystość Wniebowzięcia NMP, porządek Mszy św. niedzielny z po-
święceniem ziół i kwiatów, kolekta na energię elektryczną, Odpust w Borkach Ma-
łych ku czci Matki Bożej Wniebowziętej /godz. 11.00/. 

7. W sobotę i niedzielę w Ciasnej Dożynki Gminne i Powiatowe. W niedzielę  
o godz. 13.00 Msza św. dożynkowa w kościele w intencji Rolników Powiatu  
Lublinieckiego, a następnie program artystyczny przy Hali Sportowej: konkurs 
na najpiękniejszą koronę i pojazd dożynkowy, gwiazdą niedzielnego wieczoru  
będzie Sławomir/. Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy i powiatu. Pro-
gram dożynek – bardzo atrakcyjny jest na stronie parafialnej. 

 

8. W dniach 27 i 28 sierpnia współorganizujemy autokarową pielgrzymkę na Podlasie 
/koszt 430 zł/, program na stronie parafialnej. 

 

9. W sobotę 28 września organizujemy parafialną pielgrzymkę do Paczkowa, Nysy  
i Głębinowa, koszt 60 zł. Zapisy chętnych w zakrystii. ZAPRASZAM naszych Para-
fian i Waszych znajomych do radosnego pielgrzymowania. Program jest wyłożo-
ny na stoliku i na stronie parafialnej. 

 

10. Wolne intencje w 2019 r.: piątek 13.09. g.18.00, wtorek 17.09. g.18.00, środa 25.09. 
g.18.00, piątek 27.09. g.18.00, poniedziałek 30.09. g.18.00, sobota 12.10. g.8.00, po-
niedziałek 14.10. g.17.00, piątek 18.10. g.17.00, sobota 19.10. g.8.00, poniedziałek 
21.10. g.17.00, środa 23.10. g.17.00, środa 30.10. g.17.00, czwartek 31.10. g.17.00, so-
bota 16.11. g.8.00, piątek 22.11. g.17.00, sobota 23.11. g.8.00, wtorek 26.11. g.17.00, 
czwartek 28.11. g.17.00, piątek 29.11. g.17.00, poniedziałek 2.12. g.17.00, środa 4.12. 
g.17.00, piątek 6.12. g.17.00, piątek 13.12. g.17.00, sobota 14.12. g.8.00, poniedziałek 
16.12. g.17.00, wtorek 17.12. g.17.00, środa 18.12. g.17.00, sobota 21.12. g.8.00, wto-
rek 24.12. g.7.00, środa 25.12. g. 8.00, piątek 27.12. g.7.00. Proszę zamawiać w za-
krystii po Mszach św. lub telefonicznie. 


