
„Jezus zaczął pouczać uczniów, że Syn Człowieczy
wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez star-
szych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie za-
bity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zu-
pełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i
zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z
oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.

Skąd taka reakcja Piotra? Jest ona bardzo ludzka w takim sensie, że
chyba nikt z nas nie życzyłby cierpienia i śmierci bliskiej osobie. Ponad-
to, zapowiedź Jezusa jakoś nie pasuje Piotrowi do jego wyobrażeń. Rybak
z Galilei nie spodziewał się, że misja Jezusa przekracza aktualne proble-
my Izraela, że tutaj chodzi o gruntowne uzdrowienie i przemianę całej
ziemi, całego człowieka.

Jesteśmy tacy jak Piotr. Jest w nas taki rys człowieczeństwa, który
mówi Bogu „tak”, i taki, który mówi Bogu „nie”. Istnieje w nas coś, co
sprawia, iż Bóg nas pociąga i jakaś inna siła, która nas od Niego odpycha.
Jest coś w życiu kapłańskim, co przyciąga i coś, co staje się ciężarem.
Jest coś w małżeństwie, co fascynuje oraz łączy mężczyznę i kobietę ze
sobą, ale także coś, co ich poróżnia i rani. Jest coś w rodzeniu i wycho-
waniu dzieci, co cieszy i coś, co rodziców denerwuje i odstręcza. Jednak
to pozytywne „coś” jest decydujące, dzięki temu możemy iść do przodu.

Ale trzeba też wyraźnie zaznaczyć: problem nie leży w samym ka-
płaństwie, małżeństwie czy dzieciach. Problem tkwi w człowieku. Cóż ta-
kiego powoduje te kłopoty? Najprościej rzecz ujmując, pragniemy rzeczy
wielkich, ale równocześnie chcemy, aby w ich osiąganiu zawsze wszyst-
ko szło gładko, wygodnie, żeby niewiele kosztowało, żeby było przyjem-
nie, żeby się nie natrudzić, żeby poszło po naszej myśli, żeby nas po-
chwalono, zawsze akceptowano, żeby się nikomu nie narazić. Taki spo-
kojny rejs przez życie, stabilność i pragnienie bezpieczeństwa. Któż z nas
nie odnajduje się w tych oczekiwaniach? Tyle że rzeczywistość pokazuje,
że życie ciągle zaskakuje i dostarcza również przykrych niespodzianek. A
wielkie rzeczy czasem bolą...
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DOŻYNKI



Porządek nabożeństw
16.09.2018 – 25.09.2018

niedziela 16 września 2018 – XXIV Zwykła – D  
08:00 Za zm. rodziców Gertrudę i Jana Lampka, córkę Marię, syna Pawła,

Monikę i Józefa Matras, córkę Halinę, zm. z pokrewieństwa Lampka-
Matras-Bulenda.

10:00 Z podziękowaniem za tegoroczne plony z prośbą o Boże błogosławień-
stwo dla rolników i ogrodników.

poniedziałek 17 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 18 września 2018 – Ś . S  K , 
18:00 Za zm. Małgorzatę i Józefa Foltys, córkę Reginę, synów Bernarda i

Henryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron i za zm. z pokrewieństwa.
środa 19 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 ……………………………………………………………………………………...
czwartek 20 września 2018 – Św. Andrzeja Kim-Teagon i Towarzyszy
18:00 (szkolna) Z zm. Ernesta Dyrska, rodziców, siostrę Olgę, męża Alojzego

i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 21 września 2018 – Ś . M , A   E
18:00 Za zm. Franciszka Klima, rodziców Marię i Roberta, bratanka Adriana,

Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, zm. z rodzin Kocur-Klima, zm. kapłanów
i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 22 września 2018 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Jerzego Gawlik z
okazji urodzin.

14:00 Nabożeństwo w intencji rocznego dziecka Marcela Depta, jego rodzi-
ców i chrzestnych.

18:00 Za zm. męża Antoniego Konieczny, rodziców, rodzeństwo, teściów, 2
szwagrów, Katarzynę Miłota i za zm. z pokrewieństwa Konieczny-
Wolnik.

niedziela 23 września 2018 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Kitel w 3. rocznicę śmierci.
10:30 ……………………………………………………………………………………...
poniedziałek 24 września 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 25 września 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jana Grabacz, Paulinę i Józefa Konieczny, synowe Elżbietę i Jadwi-

gę, synów Wilhelma i Franciszka, Agnieszkę Konieczny, 2 mężów, syna
Alojzego, Gertrudę Grabacz i Wiktorię Konieczny.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na re-
monty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. W
przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na Wydział Teolo-
giczny w Opolu. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj nasza parafia obchodzi dożynki. W tym roku organizato-
rem tej uroczystości są mieszkańcy Grzegorzowic, którzy na godz.
15:00 zapraszają na „Kaffee und Kuchen” do Stodoły. W imieniu

nas wszystkich serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom, którzy wło-
żyli wiele trudu, by przygotować i uświetnić dzisiejszą uroczystość.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna, a po niej w salce spotkanie
formacyjne dla uczniów VII i VIII klasy SP rozpoczynających drugi rok
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W przyszłą niedzielę będzie gościł w naszej parafii Ks. dr Piotr Tarliński,
diecezjalny duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych. Zaprosi-
łem go, by podzielił się z nami refleksją na temat kondycji religijnej
współczesnych emigrantów i pomysłami na przygotowanie ich do uczest-
niczenia w życiu Kościoła na emigracji.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Jarosław Karasek, s. Józefa z naszej parafii i
· Monika Makulik, c. Jerzego z parafii św. Anny w Dziergowicach.

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
Koło DFK Grzegorzowice zaprasza na wycieczkę do Czech w sobotę
29.09.2018 r. W programie wyjazd i wyjście na Pradziad, Kralova Studan-
ka, w tym obiad, ubezpieczenie, opłata przewodnika. Koszt: 105 zł, człon-
kowie DFK Grzegorzowice – 85 zł.  Zgłoszenia u p.  Sabiny Filip,  Teresy
Jurecki, Krystyny Gawlik albo Doroty Wallach.

Dzisiaj o godz. 17:00 na Placu Dominikańskim w Raciborzu
Koncert Finałowy XXVII Festiwalu „Spotkałem Pana”. Wy-
stąpią Beata Bednorz i uczestnicy festiwalowych warsztatów.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W przyszły piątek (21.09.2018, godz. 18:45) Wycisk Łu-
cja, Zaczyk Justyna, Lerch Monika, Lerch Maria, Jurecka Marta, Bulla
Karina, a w piątek za 2 tygodnie (28.09.2018, godz. 18:45) Kolorz Ilona,
Stoiński Maria, Nizio Maria, Jarosz Agnieszka, Rybacki Bożena, Franica
Emilia.

Informacje duszpasterskie
16.09.2018 – 23.09.2018


