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Prawica Twoja wsławiła się mocą
(Wj 15,6)

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ
Pewien człowiek, idąc ulicą, dostrzegł swojego
przyjaciela,

który

spacerował

ze

swoim

psem,

bernardynem. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że przyjaciel z pieskiem na smyczy szedł
zygzakiem, od drzewka do drzewka. „Witaj, przyjacielu,
dokąd idziesz?” - zagadnął. „Nie wiem, zapytaj mojego psa!” – odpowiedział tamten.
Okazuje się, że można być właścicielem psa, ale to nie my jego, ale on nas posiada.
Co oznacza zatem Pawłowe wezwanie z Pierwszego Listu do Koryntian, że mamy stawać
się jak „ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali”? To znaczy nabywać tak, żeby to,
co nabywamy, nie posiadło nas w niewolę. Czy nie śmieszny jest ktoś, kto kupił sobie nowy
sprzęt elektroniczny, a następnie skarży się, że nie może wyjść z domu, bo musi z niego
korzystać? Albo ktoś, kto kupił nowy samochód i całe dnie spędza na podziwianiu, myciu
i dopieszczaniu go, a noce na pilnowaniu, by go nikt nie ukradł?
W czym tkwi owa śmieszność? W tym, że elektronika czy samochód nie są warte
naszego życia. Mają służyć nam, a nie my im. Jeśli jest odwrotnie, oddalamy się
od prawdziwego szczęścia. Dlaczego? Ponieważ nie znamy właściwej hierarchii wartości,
traktując jako coś najważniejszego rzeczy i sprawy mało istotne. To tak, jakby ktoś chciał,
żeby go odwieźć do domu, ale próbował do tego przekonać nie kierowcę taksówki, ale…
oponę.
Kiedy tak spojrzymy na życie, łatwiej będzie zgodzić się na to, że dzisiejszy fragment
z Pierwszego Listu do Koryntian nie jest jakimś przeżytkiem, mającym tylko zniechęcić nas
do czerpania z życia jak najwięcej przyjemności. Nie chodzi o to, by zanegować wszystkie
przyjemności w życiu, ale o to, by wybrać to, co jest rzeczywiście dobre, ważne,
wartościowe. A kluczem do właściwego wyboru są słowa: „przemija bowiem postać tego
świata”. W ten sposób możemy odróżnić, co tak naprawdę jest ważne, a co nie.
Ks. Leszek Smoliński
/za: www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI
NIEDZIELA – 21 stycznia 2018r. – Dzień Babci
III NIEDZIELA ZWYKŁA
830
1000

Msza Św.: Intencja P. BURKHOFF
Msza Św.: Intencja P. ZWOLIŃSKA

16

Nie ma nabożeństwa
Spotkanie Rodzinne /klasztor Annuntiata/

1700

PONIEDZIAŁEK – 22 stycznia 2018r. – Dzień Dziadka
Msza Św.: INTENCJA WOLNA

00

17

00

1900

WTOREK – 23 stycznia 2018r.
Msza Św. szkolna: W intencji Babć i Dziadków
Spotkanie dla uczniów 3 klas Gimnazjum /salka na plebanii/

ŚRODA – 24 stycznia 2018r.
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
1700

Msza Św.: INTENCJA WOLNA

1800

Spotkanie w sprawie strojów dla dzieci I-komunijnych /salka za plebanią/

1830

Spotkanie dla uczniów 6 i 7 klasy Szkoły Podstawowej /kościół parafialny/

CZWARTEK – 25 stycznia 2018r.
Ś WIĘTO N AWRÓCENIA Ś W . P AWŁA , A POSTOŁA
700
1900

Msza Św.: W intencji o Jedność Chrześcijan
Spotkanie dla uczniów 2 klas Gimnazjum /salka na plebanii/

PIĄTEK – 26 stycznia 2018r.
Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
1700

Msza Św.: Intencja P. RZEGA
SOBOTA – 27 stycznia 2018r.

30

Modlitwa Różańcowa

00

Msza Św.: INTENCJA WOLNA

30

Raciborski Wieczór Uwielbienia /kościół NSPJ/

6

7
19

NIEDZIELA – 28 stycznia 2018r.
IV` NIEDZIELA ZWYKŁA
830
1000
00

16

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
Msza Św.: Za + Józefa KRAWCZYK w 30 dzień po śmierci
Nie ma nabożeństwa
Zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży /sala OSP Miedonia/

OGŁOSZENIA
III NIEDZIELA ZWYKŁA
 Dziś III Niedziela Zwykła. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. Dekanalne

Duszpasterstwo

Rodzin

zaprasza

na

1600

godz.

do

klasztoru

Annuntiata

na kolejne Spotkanie Rodzin.
 Składam Serdeczne Bóg zapłać ks. Danielowi za pomoc w dzisiejszą niedzielę.
 We wtorek (23.01) o godz. 1700 Msza Św. szkolna w intencji Babć i Dziadków.

Zapraszam do udziału dzieci i młodzież. O godz. 1900 w salce na plebanii spotkanie dla
uczniów 3 klas Gimnazjum, przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania.
 W środę (24.01) Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa. O godz. 1800

w salce za plebanią spotkanie w sprawie strojów dla dzieci I-komunijnych /50 zł
zaliczki/. Po wieczornej Mszy Św. w kościele parafialnym spotkanie dla uczniów
6 i 7 klas Szkoły Podstawowej, przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania.
 W czwartek (25.01) Święto Nawrócenia Św. Pawła. O godz. 730 Msza Święta

w Intencji o Jedność Chrześcijan. Po wieczornej Mszy Św. w salce na plebanii spotkanie
dla uczniów 2 klas Gimnazjum, przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania.
 W piątek (26.01) Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
 W sobotę (27.01) O godz. 630 Modlitwa Różańcowa i o godz. 700 Msza Św.
 W niedzielę (28.01) IV Niedziela Zwykła. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego.

Nasza

OSP

zaprasza

serdecznie

dzieci

i

młodzież

na

godz.

1600

do Sali OSP na bal karnawałowy.
 Polecam: GOŚĆ NIEDZIELNY oraz GŁOS MIEDONI

Osoby posiadające historyczne zdjęcia przedstawiające życie codzienne a także budynki
naszej lokalnej społeczności są cenną pamiątką dziedzictwa i warto by je zarchiwizować
w sposób cyfrowy proszone są kontakt z p. Janem Galli lub ze mną. Zdjęcia te mają
ogromną wartość i warto by je opisane zarchiwizować w sposób cyfrowy.
„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

