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Prawdziwa wolność
Już pobieżna obserwacja życia codziennego ukazuje ogrom-

ny kontrast pomiędzy szczytnymi hasłami a postępowaniem peł-
nym korupcji, zakłamania i fałszu. W świecie reklam i konsump-
cjonizmu, w którym media każdego dnia przekonują nas, że mu-
simy posiadać tysiące rzeczy, jeśli chcemy żyć wygodnie i szczę-
śliwie, rodzi się pytanie o naszą wolność oraz umiejętność pano-
wania nad światem rzeczy. Jak odnaleźć się w gąszczu doraźnego odwoływania
się do tych zasad, które sprzyjają realizacji chwilowych oczekiwań, a kwestio-
nują istnienie stałych i niezmiennych zasad moralnych? Jak nie ulec kultowi
własnego rozwoju w egoistycznym rozumieniu?

Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym młodzień-
cem, powiedział: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność”. Nie słyszymy w Jego słowach potępienia bo-
gactwa, ale ukazanie, jak ludzie winni używać bogactw tego świata, żeby nie
stały się one dla nich przeszkodą w zbawieniu. Na tym właśnie polega mądrość,
która jest najcenniejszym skarbem. Dlatego Jezus w „Kazaniu na Górze” nau-
cza: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo nie-
bieskie”.

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczonych. Mają oni
naśladować Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości
moralnej, które posiada Jezus. Taka postawa ukazuje bowiem prawdziwość na-
szego chrześcijaństwa na drodze do dojrzałości i zjednoczenia z Bogiem. Rady
ewangeliczne są  zaproszeniem do rozwijania doskonałości miłości. Jak uczy
św. Tomasz z Akwinu, o ile celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest nie-
zgodne z miłością, o tyle zadaniem rad jest oddalenie tego wszystkiego, co nie
sprzeciwiając się bezpośrednio miłości, może stanowić przeszkodę w jej wzro-
ście.

Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”
ma stanowić dla nas stały punkt odniesienia w osiąganiu świętości. Być ubogim
to być wolnym od ulegania powabom świata, które nie dają człowiekowi praw-
dziwego szczęścia. Do tego, by być wolnym, jest potrzebne zacieśnianie więzi
z Jezusem, rozeznanie w świetle słowa Bożego oraz karmienie się Bożym miło-
sierdziem i Eucharystią.



Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce
oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień
Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z
obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie
św. Jana Pawła II.

Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeń-
stwach, czuwaniach  modlitewnych, medytacjach oraz
konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Święte-
go. We wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Epi-
skopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każ-
dym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego naucza-
nia. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicz-
nych i artystycznych. W tym roku hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte
bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. «Promieniowanie
ojcostwa» – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Ob-
chodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne,
wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między inny-
mi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP
1 i TVP Polonia.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pie-
niędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamoż-
nych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika”
św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec
swojego Wielkiego Rodaka.

Przygotowanie uroczystości to duże wyzwanie organizacyjne, w które
angażują się tysiące wolontariuszy, m.in. harcerze, ministranci, aktorzy,
dziennikarze, piosenkarze oraz sami stypendyści. Fundację wspiera w tym
wyjątkowym przedsięwzięciu Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Pa-
pieskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i
duszpasterstw z całego kraju.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. W organizację Dnia
Papieskiego włączają się również rodacy mieszkający poza granicami Polski
i wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze du-
chowym, jak i finansowym. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpa-
nii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kana-
dzie, Argentynie, Australii czy Francji spotykają się na Eucharystiach i
wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy i koncerty, aby wspól-
nie pielęgnować pamięć o największym z Polaków.



Porządek nabożeństw
14.10.2018 – 23.10.2018
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niedziela 14 października 2018 – XXVIII Zwykła – D  
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Franciszkę Kachel, dzieci, synową, zięciów, Józe-

fa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, oraz za zm. z rodzin Kachel-Wycisk.
10:30 Za zm. Jadwigę i Ignacego Komor, zm. rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo,

zm. Izydora Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor i dusze w czyść-
cu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 15 października 2018 – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra K-ła
06:30 (recytowana) Za zm. ks. Waltera Mainkę w 33. rocznicę śmierci. Po Mszy św.

Różaniec.
wtorek 16 października 2018 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Herberta Kasek, Gertrudę i Alojzego Kasek, Stani-

sławę i Eugeniusza Solecki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 17 października 2018 – Św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika
06:30 ………………………………………………………………………………
17:30 Różaniec.
czwartek 18 października 2018 – Ś . Ł , E
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna: Za  zm.  rodziców  Annę i  Leonarda  Habrom,  w

rocznicę śmierci, męża Oswalda Bombelek, pokrewieństwo Habrom-Bombelek-
Kaczyński.

piątek 19 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Stefanię i Alfreda Szula, syna Franciszka, dziad-

ków Wiktorię i Emanuela Żymełka, Emilię i Ernesta Garbas, Jerzego Kroker,
Ludwiga Czogalla i zm. z pokrewieństwa.

sobota 20 października 2018 – Św. Jana Kantego, prezbitera
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Matyldę Grochol, rodziców Karola i Marię, ro-

dzeństwo, dziadków Pieruszka i Grochol i zm. z pokrewieństwa Grochol-
Pieruszka-Seifert.

niedziela 21 października 2018 – XXIX Zwykła – N  M
08:00 Za zm. Gertrudę Depta, męża Roberta, córki Łucję, Hildegardę i Bertę, zm. mę-

żów, wnuka Oskara, szwagra Ignacego Wycisk, ojców: Mucha, Depta i za pole-
głych na wojnie.

10:30 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Krybus, Ludwika
Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerarda i pokre-
wieństwo Badurczyk-Kurzela.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 22 października 2018 – Św. Jana Pawła II, papieża
06:30 Za zm. Ritę Szczuka, syna, Annę Burdzik i pokrewieństwo Szczuka-Krybus. Po

Mszy św. Różaniec.
wtorek 23 października 2018 – Dzień powszedni
18:00 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.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na Funda-
cję Dzieła Nowego Tysiąclecia. W przyszłą niedzielę kolekta na misje oraz zbiór-
ka kwartalna za trzeci kwartał 2018 r. „Bóg zapłać!”.
Dzisiaj przypada XVIII. Dzień Papieski oraz Dzień Edukacji Narodowej. Ze-
brane do puszek datki Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia przeznacza na wspar-
cie dla zdolnych uczniów z ubogich rodzin. Otoczmy również naszą modlitwą
wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników szkół.

Od jutra Msze św. poranne będą rozpoczynać się o godz. 06:30, tak żeby
wszyscy mogli zdążyć do szkoły czy pracy.

Różaniec w poniedziałek po Mszy św. porannej, od wtorku do soboty o godz.
17:30, a w niedzielę o godz. 14:00.
W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla  uczniów  III.  kl.
Gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Piotr Czogalla, s. Józefa z naszej parafii oraz
· Halina Górecka, c. Jerzego z parafii Trójcy św. w Cyprzanowie.

Biskup Opolski serdecznie zaprasza wszystkie kobiety na Pielgrzymkę Kobiet
do Jubileuszowego Sanktuarium św. Anny w Oleśnie, która odbędzie się w Uro-
czystość św. Jadwigi Śląskiej we wtorek 16. października br.

W sobotę 20. października odbędzie się 3. Diecezjalna Pielgrzymka Ży-
wego Różańca na Górę św. Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: „Idźmy
do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego”. Rozpoczęcie o godz. 10:00.

W zakrystii można nabyć: kalendarze misyjne (4 zł), kalendarze diecezjalne (6
zł), kalendarze dwujęzyczne (6 zł), książeczka Weg zum Himmel (30 zł).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzą-
tali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (19.10.2018, godz. 18:45) Konieczny Mariola, Jaśkowski Jo-
anna, Gwóźdź Regina, Krybus Barbara, Malik Sylwia i Krybus Beata, a w piątek
za 2 tygodnie (26.10.2018, godz. 18:45) Jahn-Pustula Angelika, Rokicki Edyta,
Zuber Lucyna, Depta Regina, Depta Klaudia i Macheta Monika.

Również w sobotę 20. października 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej w Opolu-Winowie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Służby
Zdrowia z okazji Święta św. Łukasza.
„Spotkanie Rodzinne” w klasztorze Annuntiata w dniu 21.10 br. o godz. 16:00.

Koło DFK Grzegorzowice zaprasza w sobotę 03.11.2018 r. na wycieczkę
do Świdnicy i do zamku Książ. W programie: zamek Książ, Kościół Po-

koju w Świdnicy i Podziemne Miasto Osówka, w tym obiad, wstępy do zwiedza-
nych obiektów, ubezpieczenie, opłata przewodnika. Koszt: 120 zł, członkowie
DFK Grzegorzowice - 100 zł.

Informacje duszpasterskie
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