Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół – od małych wspólnot
wewnątrz parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż po jego wymiar powszechny – podążał
drogami wskazanymi przez Ducha Świętego.

APOSTOŁ

Fragment listu pasterskiego w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Przeżywamy dziś XXIX niedzielę zwykłą.
Zapraszam na różaniec o godz. 14.30.
W piątek wspominać będziemy św. Jana Pawła II. Zapraszam na Mszę św. w intencji
całej naszej parafii o godz. 18.00. Po Mszy św. uczczenie relikwii św. JP II.
W czwartek o godz. 18.00 – Msza św. szkolna. Spotkania ministrantów i lektorów nie
będzie.
Nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30, w niedziele o 14.30.
Można już zamawiać Msze św. na 2022 r. Zapraszam w tej sprawie do kancelarii
parafialnej.
Dziękuję za sprzątanie naszej świątyni, ofiary na kwiaty i za wszelkie prace na rzecz
naszej parafii. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne Rodziny według
wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta zgodnie z ustaleniami Rady Parafialnej na opał. Za tydzień z racji
Niedzieli Misyjnej na misje. Bóg zapłać!
Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. Jest nowy Gość Niedzielny.
Przed tygodniem odbyła się zbiórka przed kościołem na Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia. Zebraliśmy kwotę 1 790 zł., która została wpłacona na konto Fundacji
wspierającej edukację zdolnych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Bóg zapłać!
W niedzielę 26.09.2021 r. odbyło się liczenie uczestników niedzielnej liturgii i
przystępujących do Komunii Świętej. Uczestniczyły we Mszach św. 502 osoby w tym
286 kobiet i 216 mężczyzn. Komunię św. przyjęło 221 osób, w tym 151 kobiet i 70
mężczyzn.
Od czwartku do niedzieli zastępować mnie będzie ks. Prałat Piotr Kondziela. Zostałem
poproszony, aby w tym czasie wygłosić rekolekcje w parafii św. Karola Boromeusza w
Staniszczach Wielkich. Polecam się waszym modlitwom. Kancelaria parafialna będzie
nieczynna, poza sprawami niecierpiącymi zwłoki.. Kontakt do ks. Piotra: 77 441 27 72
lub 510 646 805.

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego
na cały nowy tydzień!
Ks. Daniel Breguła - proboszcz

Pismo Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
w Chróścinie Opolskiej
Ofiara dobrowolna

18.10.- 31.10.2021r
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Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Pr. 507 125 126
Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA:
Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię
rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej!
29. Niedziela Zwykła – Rok B

17 października 2021 r.

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup
za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko
jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus
przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i
Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się
na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy:
przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za
wielu”(Mk10,45).
Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak
słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i przez to
wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy
dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na
moje życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś
nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich,
szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie
naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o
wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet
politycznej?
Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co dzisiejsza
Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej gorszące, bo
przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego. Jego tchnienie może
nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak Go słuchamy? Jak wygląda w naszych
wspólnotach rozmowa o tym, co dziś Duch Boży mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić
wzrok od własnych spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami i doświadczeniami?

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 18.10.2021 – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie
otrzymane łaski i błogosław. z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie Gosi
i Marka Kluczny.
WTOREK –19.10.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Do Miłosierdzia Bożego w intencji + Ks. Proboszcza Ryszarda Michalika w dniu urodzin
z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i opiekę, z prośbą o dalsze Boże błogosł.,
opiekę św. Józefa i bezpieczeństwo we wszelkich pracach dla pracowników i ich rodzin.
ŚRODA – 20.10.2021 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, KAPŁANA
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Łucję i Antoniego Pudełko, Jadwigę i Jakuba Jończyk, ++ siostry, braci,
bratową, szwagrów oraz z prośbą o opiekę Bożą w rodzinie.
CZWARTEK– 21.10.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Msza św. szkolna – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie
otrzymane łaski i błogosław. z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej
dla Joachima Firlus oraz o błogosław. Boże dla dzieci z rodzinami i całej rodziny.
PIĄTEK– 22.10.2021 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, o błogosław. Boże i opiekę św. Jana Pawła II
w intencji naszej parafii.
SOBOTA– 23.10.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Za dusze w czyśćcu cierpiące od ofiarodawców do skarbonki.
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie
otrzymane łaski i błogosław. z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże i zdrowie w intencji
Józefa Kołodziej z ok. 60 r. ur. oraz 35 r. ślubu oraz o błogosław. Boże dla całej rodziny.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane
łaski i błogosław. z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże i zdrowie w rodzinach Zyla
i Zajączkowski.
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA – 24.10.2021 – NIEDZIELA MISYJNA
7:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie
otrzymane łaski i błogosław. z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej
dla rodzin Strzelczyk i Toma.
9:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie
otrzymane łaski i błogosław. z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże, opiekę Matki Boże
i zdrowie z ok. rocznicy ślubu Moniki i Henryka Kluczny oraz o błogosław. Boże w
rodzinach Kluczny, Mazurek, Wilhelm.
10:30 Za ++ rodziców Lucję i Rudolfa Hollek, ojca Pawła Knosala oraz o zdrowie i błogosław.
Boże w rodzinach: Holek, Knosala, Mikietyn.

14:30 Nabożeństwo Różańcowe
PONIEDZIAŁEK – 25.10.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za ++ matkę Adelajdę Pudełko, Teodora i Małgorzatę Białek, dziadków i całe
+ pokrewieństwo.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Gerarda Dziuk, teścia Jerzego, wszystkich ++
z pokrewieństwa oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie..
WTOREK –26.10.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ Anelise i Alojzego Pudełko, + pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA – 27.10.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za + Józefa Okoń o dar życia wiecznego.
CZWARTEK– 28.10.2021 –ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMANA I JUDY TADEUSZA
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Msza św. szkolna – Za ++ Marka Okoń, Marka Dębskiego, ++ dziadków z obu stron.
PIĄTEK– 29.10.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za + siostrę Krystynę Apostel w 2 rocznicę śmierci, oraz o błogosław. Boże w rodzinie
Apostel, Dubielczyk.
SOBOTA– 30.10.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Za + męża Arnolda Kokorskiego w 4 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.
13:00 Msza św. chrzcielna: W intencji Jana Borcuch z ok. przyjęcia Chrztu Świętego oraz
o błogosław. Boże w intencji rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Franza i Marię Niestrój, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA – 31.10.2021 – NIEDZIELA MISYJNA
7:00
Za + mamę Anielę Junger w rocznicę śmierci oraz za + brata Emila Junger.
9:00
Za ++ męża Jerzego Brzoza, syna Joachima, rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
10:30 Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Różańcowej na podziękowanie za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosław. Boże w rodzinie Baron – Wolny oraz za
++ rodziców z obu stron.
14:30 Nabożeństwo Różańcowe

Złota myśl tygodnia
Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że
znów wraca radość.
Św. Jan Bosko

