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M  J

Niewidomy żebrak Bartymeusz spod Jerycha, który siedział
przy drodze, słysząc o przechodzącym Jezusie z Nazaretu głośno
wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Pan nie pozo-
stał głuchy na jego wołanie i przyszedł mu z konkretną pomocą:
„Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast
przejrzał i szedł za Nim drogą”. Słowa wypowiedziane przez niewidomego z dzi-
siejszej Ewangelii stały się wezwaniem „modlitwy Jezusowej”, zwanej inaczej
modlitwą serca albo nieustanną modlitwą. Jest to modlitwa na każdy czas.

Modlitwa serca stanowi proste wołanie o pomoc, o miłosierdzie. Jej praktyko-
wanie pomaga przemieniać nasze życie, otwiera nas coraz bardziej na Boga. Nie
jest to modlitwa przeznaczona tylko dla pobożnych mnichów, ale przede wszyst-
kim dla ludzi świeckich, zatopionych w wir codzienności. Serafin z Sarowa, ostat-
ni kanonizowany święty przed rewolucją rosyjską 1917 roku, ulubiony patron
prawosławia i jeden z większych mistyków Kościoła, mówił: „modlić się może
każdy bez przeszkód. Bogaty i biedny, szlachetnie urodzony i wieśniak, mocny i
słaby, zdrowy i chory, cnotliwy i grzesznik”.

Modlitwę Jezusową możemy praktykować wszędzie: w domu, przy sprząta-
niu, w kuchni czy w środkach komunikacji miejskiej! Możemy modlić się na spa-
cerze, idąc do pracy, szkoły, jadąc samochodem, siedząc w poczekalni u lekarza.
Na początku będzie to wymagało większego skupienia uwagi, może ogarnie nas
rozproszenie albo myśli odbiegną zupełnie od modlitwy. Trzeba wtedy powrócić
spokojnie do wybranego wezwania. Z czasem modlitwa w nas się utrwali. Wresz-
cie zauważymy, że bez większego wysiłku modlitewne wezwanie przemienia na-
szą codzienność, ofiarując ją Bogu.

Modlitwa Jezusowa jest odpowiedzią na pytanie współczesnego człowieka o
to, jak się modlić i jak znaleźć czas na modlitwę przy obowiązkach i w pracy, w
ulicznym korku czy w kolejce do kasy w supermarkecie. „Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną”.
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Każda	 sesja	 Soboru	 Watykańskiego	 II	 rozpoczynała	 się	 modlitwą	 Adsumus	
Sancte	 Spiritus,	 zwaną	 tak	 od	 pierwszych	 słów	 oryginalnej	wersji	 łacińskiej:	
„Stoimy	przed	Tobą,	Duchu	Święty”,	która	jest	tradycyjnie	używana	podczas	so-
borów,	 synodów	 i	 innych	 zgromadzeń	 Kościoła	 od	 setek	 lat,	 a	 jej	 autorstwo	
przypisuje	 się	 świętemu	 Izydorowi	 z	Sewilli	 (ok.	560	–	 4	kwietnia	636).	Kiedy	
podejmujemy	 proces	 synodalny,	 modlitwa	 ta	 zaprasza	 Ducha	 Świętego,	 aby	
działał	w	nas,	byśmy	byli	wspólnotą	i	 ludem	 łaski.	Na	czas	drogi	synodalnej	w	
latach	2021-2023	odmawiajmy	często	następującą,	uproszczoną	wersję:	

	
Stajemy	przed	Tobą,	Duchu	Święty,	

zgromadzeni	w	Imię	Twoje.	
Z	Tobą	jedynie,	który	nas	prowadzisz;	

zamieszkaj	w	naszych	sercach,	
naucz	nas	drogi,	którą	mamy	iść	

i	jak	mamy	nią	podążać.	
Jesteśmy	słabi	i	grzeszni,	

nie	dozwól,	abyśmy	wprowadzali	nieład.	
Nie	pozwól,	by	niewiedza	sprowadziła	nas	na	niewłaściwą	drogę,	

albo	stronniczość	wpływała	na	nasze	działania.	
Niech	w	Tobie	odnajdziemy	naszą	jedność,	

abyśmy	mogli	razem	podążać	do	życia	wiecznego,	
i	abyśmy	nie	zbaczali	z	drogi	prawdy	

i	tego,	co	jest	słuszne.	
O	to	wszystko	prosimy	Ciebie,	

który	działasz	w	każdym	miejscu	i	czasie,	
w	komunii	Ojca	i	Syna,	

na	wieki	wieków.	
Amen.	

W niedzielę 17 października Biskup Opolski An-
drzeja Czaja rozpoczął etap diecezjalny Synodu
Biskupów «Ku Kościołowi synodalnemu: komu-
nia, uczestnictwo, misja». Biskup zaprasza wszy-
stkich diecezjan do włączenia się do modlitwy za
Synod. W związku z tym powyższą modlitwę, któ-
ra towarzyszyła każdej sesji Soboru Watykańskie-
go II, należy odmawiać jak najczęściej, by w
ten  sposób  wypraszać moc  Bożego  Ducha  na
czas planowanych spotkań, rozmów i konsultacji.



Prządek nabożeństw
24.10.2021 – 01.11.2021

niedziela 24 października 2021 – XXX Zwykła
08:00 Za zm. Ernesta Marek w 1. rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z obu stron, rodzeń-

stwo, zm. zięciów Reinharda i Alojza zm. z rodzin Strominski-Wiesiolek-
Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu
cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 25 października 2021 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Jana Garbas w rocznicę śmierci. Po Mszy św. Różaniec.
wtorek 26 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. męża Henryka, rodziców Jadwigę i Konrada Wyrt-

ki, Katarzynę Lankocz, Józefa i Jadwigę Lankocz, rodziców Sabinę i Kazimie-
rza Zieliński, teściów Kukiełka, Adamik, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cier-
piące.

środa 27 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Gerarda Mraczny, żonę Cecylię, rodziców z obu

stron, Teodora Żymełka, Jana Kupka, Joachima, Jana, Eufemię Hildebrand,
Małgorzatę Wyrtki i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 28 października 2021 – Ś . A  S  J   T
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna Za zm. Różę Janik w rocznicę śmierci oraz za męża

Henryka Janik.
piątek 29 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, 3 synów, synowe, Zyg-

munta Okoniewski, 2 żony, syna Jerzego, wnuka Tomasza, dziadków z 4 stron,
zm. dzieci, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zm. księży Siwonia i Mańkę.

sobota 30 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Agnieszkę Metzner w 1 rocznicę śmierci.
niedziela 31 października 2021 – XXXI Zwykła
08:00 W intencji Fundatorów i Budowniczych naszego kościoła.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla  Marii i Franciszka
Kachel z okazji 50 rocznicy ślubu oraz 70 rocznicy urodzin Marii.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 1 listopada 2021 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00 Za zm. męża Jana Kobza w 15 rocznicę śmierci i zm. zięcia Krystiana Czogała

w 1 rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich, Władysława Dobo-

sza, Józefę Kołacińską, Rene Marchuta, zm. z rodzin Bajerski-Dobosz-
Kościółek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo za zmarłych z zaleckami i procesją na cmentarz.



Informacje duszpasterskie
24.10.2021 – 31.10.2021

Dzisiaj kolekta na misje. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby
parafii. W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy 3 224,61 PLN. Za 8 ton zaku-
pionego opału zapłaciłem 6 190,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary
złożone w kościele, przelewy na konto parafialne i przez mikropłatności.

Zapraszam dzisiaj o godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe. W
tygodniu różaniec w poniedziałek po Mszy św. porannej a w pozo-
stałe dni o godz. 17:30 przed Mszą św. W przyszłą niedzielę o godz.
14:00 dziękczynne nabożeństwo różańcowe na zakończenie miesią-
ca różańcowego.

W dniach 24-30 października będziemy przeżywali Tydzień Misyjny. W tym
roku towarzyszy mu hasło: «Spotkaliśmy Jezusa więc głosimy». Niech ten
czas stanie się szczególnym czasem modlitwy za misje i misjonarzy, zwłasz-
cza pochodzących z naszej diecezji.

W czwartek o 17:30 Różaniec dzieci,  i  Msza św. szkolna,  a  po niej
spotkanie formacyjne dla uczniów VIII kl. SP i I klas szkół ponad-
podstawowych, przygotowujących się do bierzmowania.

We wtorek o godz. 19:00 zapraszam Radę Parafialną na kolejne spotkanie.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.

W kancelarii i przez Internet można już zamawiać intencje mszalne
na przyszły rok. Od nowego roku msze św. poranne będą w środy i
piątki. W poniedziałki Msza św. będzie wieczorem.

W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej, misyjne i diecezji opolskiej. Cena 6 zł.

Tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym,
przygotowujący do spotkania w Lizbonie za dwa lata, odbędzie się
20.11.2021 w kościele seminaryjnym w Opolu.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (29.10.2021, godz. 18:45) Zymełka J., Chrubasik M.,
Szweda  E.,  Wochnik  B.,  Wochnik  D.  i  Skupień A.  a  w  kolejny  piątek
(05.11.2021, godz. 18:45) Otwinowska T., Karabulut M., Kowalczyk J., So-
bocik G., Basista J. i Spach B.

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i
wzmożonymi pracami porządkowymi na grobach, proszę w miarę
możliwości zabierać odpady ze sobą do domu, ponieważ zwykle

kontenery nie mogą pomieścić wszystkich wyrzucanych wtedy śmieci.


