Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście,
nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest
bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście
z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście
nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga,
na obraz Tego, który go stworzył. (Kol 3)
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W perspektywie nieuchronnej śmierci wszystko wydaje się marnością. Dlatego
w pędzie życia warto zatrzymać się i zastanowić się nad tym, co nam umyka. Chodzi nie
tylko o docenianie dobra, ale również o dostrzeżenie spotykającego nas zła. To pomaga
w ochronie przed chciwością, która ostatecznie obraca się przeciwko człowiekowi.
Bogactwo, które osiąga bogacz, izoluje go od ludzi, a majątek staje się bezużyteczny
w chwili śmierci. Chciwość, która jest oznaką braku zaufania do Boga, stanowi rodzaj
bałwochwalstwa. Sprzeciwia się miłości, która uczy, by chcieć się dzielić, dawać
i ubogacać innych. Chciwy człowiek chce tylko brać, zagarniać i odbierać dla siebie.
1. Dziś po Mszach św. modlimy się za kierowców i święcimy pojazdy mechaniczne.
Można przy tej okazji złożyć ofiarę na działalność misyjną ks. Dariusza Flaka (akcja

1 grosz za szczęśliwie przejechany kilometr)

2. Dziś, we wtorek lub w przyszłą niedzielę (tylko raz) można uzyskać Odpust
Porcjunkuli pod zwykłymi warunkami: sakrament pokuty i Komunia Św., nawiedzenie
kościoła, modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, modlitwa w intencjach Ojca Św.,
wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu
3. Jeszcze tylko dziś po Mszach św. w zakrystii można złożyć podpis pod obywatelskim
projektem „W obronie chrześcijan”, mającym na celu zaostrzenie kary za zakłócanie
obrzędów religijnych (Mszy, nabożeństw i procesji), akty profanacji wobec symboli
religijnych i miejsc kultu oraz ograniczenia konstytucyjnego prawa do wolności religijnej
(z 2000 zł do 2 lat więzienia). Trzeba znać swój adres i pesel
4. Prace przy Alwerni są kontynuowane we wtorki od godz. 16.30
i w soboty od godz. 9.00. W tym tygodniu wykonano już posadzkę,
bierzemy się za regipsy w sali spotkań. Dziękujemy wszystkim, którzy przez
cztery dni odnawiali uszkodzone elementy elewacji kościoła,
w szczególności p. Helence za prace murarskie i p. Sołtysowi za organizację prac
5. Za tydzień odpust w Przyworach, za dwa tygodnie w Sanktuarium
6. Kino Open Air w Kamieniu! W sobotę 13 sierpnia o godz. 20.30 Radio DOXA wraz
z firmą TAURON organizuje projekcję filmu FATIMA w plenerze na naszym terenie
rekreacyjnym. Zaprośmy rodzinę i znajomych
7. W poniedziałek 15 sierpnia przybędzie do nas na nocleg Piesza Pielgrzymka
z Opola na Jasną Górę. Otwórzmy nasze domy i serca
8. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 2220 zł;
Opfergang – 1520 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
9. Sprzątanie kościoła: Plachetka, Plachetka, Franc, Wieczorek (ul. Mickiewicza)
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31 VII
7.30 Msza św. za † ks. Helmuta Porada
10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Tymona Gebauer, rodz., chrzestnych
i całej rodziny
15.00 Nieszpory niedzielne
16.00 Msza św. do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Juliusza Dziubek
z okazji urodzin
PONIEDZIAŁEK
1 VIII
Alfonsa Marii Liguori

7.00 Msza św. za †† rodz. Bertę i Engelberta Sczodrok, brata Alfreda, wsz. z pokr.
Sczodrok - Sleziona
19.00 Kamionek: Msza św. za †† dziadków Katarzynę i Piotra Mańczyk, rodz. Agnieszkę
i Konrada Pietruszka, brata Romana, Monikę i Józefa Konieczny, z pokr.
NMP Anielskiej
WTOREK
2 VIII
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w pewnej intencji z okazji urodzin
ŚRODA
3 VIII
7.00 Msza św. w jęz. niem: (za Parafian)
Jana Marii Vianeya
1 CZWARTEK
4 VIII
7.00 Msza św. za †† rodz. Klarę i Alojzego Mikolas, brata Tomasza, dwie bratowe, ojca
Jerzego Firlus, z pokr. z obu stron
1 PIĄTEK
5 VIII
7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
8.30 Odwiedziny chorych
18.00 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży
18.30 Msza św. za †† Mariannę Gebauer w 1 rocznicę śmierci, ojca Joachima, dziadków
z obu stron i z pokr.
Święto Przemienienia Pańskiego
1 SOBOTA
6 VIII
7.00 Msza św. za † Klarę Bielec w miesiąc po śmierci
12.00 Różaniec fatimski
17.00 Kamionek: Msza św. za †† syna Norberta Lorenc, męża Ernesta, wnuka Patryka,
rodz. Marię i Pawła Herman, teściów, siostrę Helenę, jej męża, brata Jerzego,
z pokr. Lorenc i Herman
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7 VIII
7.30 Msza św. za † męża i ojca Jerzego Gorzel w kolejną rocznicę śmierci
10.00 Msza św. za † Rudolfa Wójcik
15.00 Różaniec
16.00 Msza św. za †† rodz. Teresę i Tomasza Mikolas, dziadków Zofię i Józefa Patolla,
Klarę i Alojzego Mikolas, wsz. z pokr. Pielenga, Patolla i Mikolas
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