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DOŻYNKI 2018

REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

Po zejściu z Góry Przemienienia Jezus obrał jasny

kierunek. Od tej pory zmierza ku Jerozolimie,
a

jednocześnie

ku

wypełnieniu

swej

misji:

męce i zmartwychwstaniu. Wydarzenia na tej drodze
dotykają tajemnicy Jezusa i Jego Krzyża. Choć Pan stara
się przygotować swoich uczniów na to wydarzenie,
nie na wiele się to zdaje. Uczniowie nie tylko nie
rozumieją, ale nawet boją się pytać. Toczą za to
wewnętrzne dyskusje, dociekając, który z nich jest
większy. Może ten, który jest starszy? Może ten,
który został pierwszy powołany? Albo ten, który jest bardziej wygadany?
My także, świadomie lub nieświadomie, ustalamy jakąś hierarchię. W każdej
grupie są ci, którzy nadają ton, których głos jest decydujący, których inni naśladują.
Nasze oczy najczęściej są skierowane właśnie na nich. Pół biedy, gdy są to ludzie godni
podziwu. Apostołowie, zajmując się sobą, stracili jednak z oczu Jezusa, jedynego
Mistrza. Szukali największego według własnych kryteriów, wśród siebie. Nauczyciela
o nic nie pytali, mimo że szedł obok nich.
Pan sam zadaje im więc pytanie i choć żaden z Dwunastu nie odpowiada, Mistrz
wie, o co się spierali. Pokazuje im swoją drogę do wielkości: szukać najmniejszego
i przyjąć go. I żeby zobrazować słowa, obejmuje ramionami dziecko. Kto przyjmie
najmniejszego, przyjmuje Jezusa. Bóg utożsamia się z najmniejszymi.
Jezus kieruje wzrok rozgorączkowanych uczniów na siebie i swoje zachowanie.
Jakby wołał: Ścigacie się o niewłaściwą rzecz! Biegniecie nie w tę stronę! I, jak to często
bywa, zostawia ich i nas z otwartymi pytaniami. Kto jest wśród nas najmniejszy?
Nie chodzi przecież tylko o wzrost. Czy najmniejszy to ten, kto jest słaby? Nieporadny?
Niedostrzeżony? Bo niekoniecznie to ten, kto najgłośniej woła o pomoc.
A może najmniejszy jest ten, kto nie żyje jak Jezus, kto nie chce być najmniejszy i nie
chce być sługą? Czyżby najmniejszy, którego trzeba szukać, to grzesznik?
Wreszcie, co to znaczy przyjąć osobę? Obejmowanie ramionami musi być
znakiem czegoś więcej. Czy to znaczy, że mamy dać małemu poczucie bezpieczeństwa?
Po to, żeby i on stał się taki jak my, jaki jest nasz Nauczyciel: szukający najmniejszych
i sługa wszystkich.
Łukasz Popko OP
/za: www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI
NIEDZIELA – 23 września 2018 r.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – DOŻYNKI

830
1030

Msza Św.: W intencji P. Celiny z podziękowaniem za posługę w DDF
Msza Św. dziękczynna: W INTENCJI ROLNIKÓW I DZIAŁKOWICZÓW
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Nieszpory dożynkowe
SPOTKANIE PRZT KAWIE I CIEŚCIE /plac przy DDF/
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PONIEDZIAŁEK – 24 września 2018 r.
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
WTOREK – 25 września 2018 r.
Msza Św. szkolna: Za zmarłego Norberta BARTOŃ w 30 dzień po śmierci
ŚRODA – 26 września 2018 r.
Msza Św.: Intencja P. HARONSKA
CZWARTEK – 27 września 2018 r.
Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
PIĄTEK – 28 września 2018 r.
Wspomnienie św. Wacława, męczennika
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
SOBOTA – 29 września 2018 r.
Ś WIĘTO ŚWIĘTYCH A RCHANIOŁÓW M ICHAŁA , G ABRIELA I R AFAŁA
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Modlitwa różańcowa
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Msza Św.: INTENCJA WOLNA
NIEDZIELA – 30 września 2018 r.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
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Msza Św.: INTENCJA WOLNA
Msza Św.: Intencja P. RZEGA
Msza Św.: W intencji Reginy i Waldemara z okazji 25 rocznicy ślubu oraz
w intencji Nowożeńców Dominiki i Dawida

1500

Nieszpory niedzielne

ZŁOTA MYŚL TYGODNIA
Jeśli chcesz pozyskać innego człowieka dla swojej sprawy, zacznij od przekonania go,
że jesteś jego prawdziwym przyjacielem
/Abraham Lincoln/

OGŁOSZENIA
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – DOŻYNKI


Dziś XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – DOŻYNKI…
Zapraszam na Nieszpory dożynkowe na godz. 1500, a po nich na spotkanie przy
kawie i cieście przy naszym DDF.
Zachęcam wszystkich do wspólnego i radosnego świętowania.



We wtorek (25.09) o godz. 1700 Msza Święta szkolna. Zapraszam dzieci i młodzież.



W czwartek (27.09) Wspomnienie św. Wincentego a Paulo. O godz. 700 Msza Święta.



W piątek (28.09) Wspomnienie św. Wacława, męczennika



W sobotę (29.09) ŚWIĘTO

ŚWIĘTYCH

ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA

I

RAFAŁA.

O godz. 730 Modlitwa różańcowa i o godz. 800 Msza Święta.


W przyszłą niedzielę (30.09) XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA. Msze św. o godz. 830
i 1000. O godz. 1500 Nieszpory niedzielne. Serdecznie zapraszam. W naszym
kościele parafialnym Uroczystość Dożynek.



Polecam:
Gość Niedzielny, Kalendarz dla Rolników /26 zł./ oraz Głos Miedoni

BÓG ZAPŁAĆ… za przygotowanie korony żniwnej, posprzątanie i przystrojenie
kaplicy oraz za wszelkie dary i ofiary (zwłaszcza złożone w dniu wczorajszym!)
oraz pracę na rzecz Diecezjalnego Domu Formacyjnego i naszej Wspólnoty!
Życzę wszystkim wiele łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się tygodniu
oraz błogosławionej niedzieli i świętowania naszych Dożynek

Wasz - ks. Łukasz Szablicki

