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Opolska Pani – módl się za nami

REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ
W wielu takich przypowieściach głosił im
naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści
nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał
wszystko swoim uczniom.
Przemiana chleba i wina w Ciało i Krew
Chrystusa, jeden Bóg w trzech Osobach, łaska
uświęcająca, powołanie do życia w świecie… Jak to
wszystko zrozumieć? Jak sobie wytłumaczyć? Wiele razy w naszym życiu
chrześcijańskim dochodzimy do miejsca, w którym możemy stwierdzić, że sprawy
Boże są dla nas zdecydowanie zbyt trudne. Pozostaje wówczas jedynie rozłożyć
ręce. Dobrze jest, jeśli za chwilę te ręce złożą się do modlitwy. O wiele gorzej, jeśli
ta bezradność doprowadzi do zwątpienia, kryzysu wiary. Nie chodzi tutaj o jakieś
zaniedbane okazje do pogłębiania wiary czy przenikliwe duchowe lenistwo (choć
i takie, przyznajmy szczerze, nam grozi).
Gdy otworzymy Ewangelię, to widzimy, że Jezus szuka sposobów,
aby przystępnie opowiadać ludziom o Królestwie Bożym. Ciekawym narzędziem, nie
tyle w jego rękach, ile w jego ustach, są przypowieści. Odwołując się do dobrze
znanych obrazów z życia, Zbawiciel pokazuje, że podobnie jest na drodze życia
duchowego. Pojawia się więc obcokrajowiec, gospoda, winnica, robotnicy, ciasto,
zakwas, pieniądze, ziarno, spadek, budowa, ryby, owce, drzewo, sieć, druhny. To co
prozaiczne, może odzwierciedlać głębokie i z zasady zakryte przed nami zakamarki
zamiarów Boga.
Czy nie jest tak, że to my – ludzie mamy niekłamaną zdolność
do komplikowania rzeczywistości? Relacje, problemy, zależności, zadania mogą być
tak poplątane, że nie wiemy, z której strony rozpocząć ich „rozbrajanie”. Tego typu
myślenie nieświadomie przenosimy na sprawy wiary. Przecież, jak zdarza nam się
mówić, „to nie może być tak proste”. Tymczasem intencją Boga jest odsłanianie
tajemnicy w prosty sposób. Warto przejąć Jego „taktykę”. Warto uczyć się od Niego
przypowieści. Czy nie można w ten sposób wiele uprościć w rodzinie, pracy, szkole?
Prośmy Boga, abyśmy z pomocą Ducha Świętego, stali się prości jak dzieci
i aby jednocześnie zachował nas od upraszczania, które gubi coś z prawdy.
/za: www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI
NIEDZIELA – 17 czerwca 2018 r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
830
1000

Msza Św.: Intencja P. TOMCZAK
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
Nie ma nabożeństwa popołudniowego

1630

Koncert pieśni religijnych w wykonaniu Chóru VIVO /kościół parafialny/

PONIEDZIAŁEK – 18 czerwca 2018 r.
1830

19

00

Modlitwa różańcowa

Msza Św.: INTENCJA RUCHU SZENSZTACKIEGO
WTOREK – 19 czerwca 2018 r.
Nie będzie Mszy Świętej
ŚRODA – 20 czerwca 2018 r.
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

1900

Msza Św.: W intencji Agaty i Mariusza HIBNER z okazji 15 rocznicy ślubu
CZWARTEK – 21 czerwca 2018 r.
Wspomnienie NMP Opolskiej

700

8

00

1900

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
PIĄTEK – 22 czerwca 2018 r.
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego /kościół parafialny/

Msza Św.: Intencja P. PRZYBYŁA
SOBOTA – 23 czerwca 2018 r.

630

7

00

Modlitwa Różańcowa

Msza Św.: W intencji Ojców
NIEDZIELA – 24 czerwca 2018 r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
830

Msza Św.: Intencja P. GOCMAN

1000

Msza Św.: W intencji Sabiny KAŁUS z okazji 18 rocznicy urodzin

1500

Nieszpory niedzielne

OGŁOSZENIA
X NIEDZIELA ZWYKŁA



Dziś XI NIEDZIELA ZWYKŁA. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego.
O godz. 1630 w kościele parafialnym koncert pieśni religijnych.



Składam serdeczne „Bóg zapłać” ks. Kamilowi Mieszkowskiemu –
wikariuszowi parafii NSPJ za pomoc w dzisiejszą niedzielę.



W poniedziałek (18.06) godz. 1830 Modlitwa Różańcowa i o godz. 1900 Msza
Święta w intencji Ruchu Szensztackiego.



W wtorek (19.06) w związku z wyjazdem z Liturgiczną Służbą Ołtarza na
wycieczkę nie będzie Mszy Świętej.



W środę (20.06) Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.



W czwartek (21.06) Wspomnienie NMP Opolskiej. O godz. 700 Msza Święta.



W czwartek o godz. 1600 w SP 8 odbędzie się Festyn Rodzinny.



W piątek (22.06) o godz. 800 w kościele parafialnym Msza Święta
na zakończenie roku szkolnego.



W sobotę (23.06) O godz. 630 Modlitwa Różańcowa i o godz. 700 Msza Święta
w intencji Ojców.



W przyszłą niedzielę (24.06) XII NIEDZIELA ZWYKŁA. O godz. 1500
zapraszam serdecznie na Nieszpory niedzielne.



Polecam: Gość Niedzielny oraz Głos Miedoni

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz Diecezjalnego Domu
Formacyjnego i naszej Wspólnoty!
Życzę Wszystkim wielu Łask Bożych w nowym rozpoczynającym się tygodniu.
Wasz - ks. Łukasz Szablicki

