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Od VI wieku panuje przekonanie, że znako-
mitym twórcą portretów Pana Jezusa i Matki 
Bożej był św. Łukasz (liturgiczne wspomnie-
nie przypada 18 października). Legendy 
przypisują mu autorstwo ponad stu obra-
zów, wśród których jest też Ikona Jasnogór-
ska. Czy tak było, tego nie wiemy, ale jedno 
jest pewne – według najstarszej tradycji św. 
Łukasz jest autorem dwóch ksiąg znajdują-
cych się w kanonie Nowego Testamentu: 

 ▪ We wtorek s. M. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się w sali 
parafialnej o godz. 17.00.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed 

bierzmowaniem dla młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej.
 ▪ Bardzo serdecznie zapraszam na nabożeństwo maryjne zatytułowane „Maryja 

w misterium zbawczym”, które w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 poprowadzi chór 
Cantores Opolienses pro Musica Sacra pod dyrekcją ks. dr. Joachima Waloszka.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z racji 
obchodzonego dzisiaj Dnia Papieskiego; w przyszłą niedzielę kolekta będzie prze-
znaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

jednej z ksiąg Ewangelii oraz Dziejów 
Apostolskich. I w tych dziełach „nama-
lował”, jak żaden inny natchniony autor, 
obraz Pana Jezusa i Jego Matki poprzez 
np. odnotowanie aż czterech sposród 
sześciu „odezwań się” Maryi, które znaj-
dziemy na kartach Biblii: «Jakże się to 
stanie, skoro nie znam męża?» (Łk 1,34); 
«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według twego słowa!» (Łk 1,38); 
«Wielbi dusza moja Pana […] (Łk 1,46-55) 
oraz «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie» (Łk 2,48). Pozostałe dwa „słowa” 
Maryi pochodzą z opisu cudu w Kanie 
Galilejskiej w Ewangelii Janowej. 
Św. Łukasz był człowiekiem starannie 
wykształconym, znał ówczesną litera-
turę, posługiwał się pięknym językiem 
greckim i był świetnym zbieraczem in-
formacji. Potrafił dotrzeć do źródeł, do 
których inni nie dotarli, np. tylko w jego 
ewangelii znajdziemy Jezusowe przy-
powieści o zaginionej owcy, zgubionej 
drachmie, czy o synu marnotrawnym 
(lepiej nazwaną o miłosiernym ojcu). Łu-
kasz nie był naocznym świadkiem wyda-
rzeń, które opisał w swej Ewangelii, na-
tomiast w wielu zdarzeniach opisanych 
w Dziejach Apostolskich brał udział oso-
biście, jako towarzysz św. Pawła.
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Potwierdzeniem dotychczasowej wiedzy 
o św. Łukaszu jest jego list odkryty nie-
dawno (ciekawy, nawet jako fikcja literacka)  
wraz z niewykle cennym znaleziskiem kil-
kudziesięciu zwojów i pergaminów (choć 
mniej niż w Qumran), wśród których zi-
dentyfikowano niepublikowany ostatni 
list św. Pawła. Warto poznać choćby krótki 
fragment Łukaszowego wprowadzenia do 
tego listu: „Jest dla mnie wielką radością, 
że po tak długim czasie milczenia, dostojny 
Teofilu, mogę znów spełnić twoje pragnie-
nie poznania prawdy co do faktów, ponie-
waż obaj wiemy, że prawda nas wyzwala. 
[…] Również ja, podobnie jak ty, nigdy nie 
poznałem Nazarejczyka. Również ja, po-
dobnie jak ty, zbliżyłem się do Jego prze-
powiadania dzięki jednemu z Jego współ-
pracowników. Również ja, podobnie jak ty, 
czułem, że wraz z ogniem miłości narasta 
we mnie pragnienie poznania wszystkiego, 
co powiedział i uczynił. Kiedy powiedzia-
łem mojemu mistrzowi, Pawłowi, o two-
jej prośbie, twarz mu się rozjaśniła w sze-
rokim uśmiechu i powiedział do mnie: 

«Wiesz, Łukaszu, myślę, że pomysł Teofila 
jest wspaniały. Już Piotr postanowił zebrać 
na piśmie niektóre wydarzenia związane 
z Mistrzem, a młody Marek uporządko-
wał jego opowiadania. Doniesiono mi, że 
inny z Dwunastu, Lewi, pisze nową Ewan-
gelię dla swojej wspólnoty. Moglibyśmy to 
zrobić również my, opisując rzeczy, które 
Jezus uczynił od Jego chrztu aż do zmar-
twychwstania, ale w taki sposób, żeby 
mogli to lepiej zrozumieć poganie […]».
Przez trzy lata zatem podróżowałem, spo-
tykając się z bezpośrednimi świadkami, słu-
chając ich opowieści, spisując ich świadec-
twa. Były to najlepsze lata mojego życia. 
Dla mnie było to jak poznawanie Pana Je-
zusa, dotykanie Jego płaszcza, czucie Jego 
zapachu. Nie mogłem zobaczyć Mistrza 
oczyma ciała, widziałem jednak Jego od-
bicie w spojrzeniach tych, którzy Go znali 
i kochali. I próbowałem w moim piśmie 
opowiedzieć o Jego czułym spojrzeniu, 
głębokim, miłosiernym, nigdy nieosądza-
jącym, otwartym, autentycznym, męskim, 
kochającym, pogodnym, wymagającym”. Święty Łukasz,Święty Łukasz, ikona z początku XV w. ikona z początku XV w.
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13 października 13 października – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Jana Plutę w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla żyją-

cych i wiekuiste szczęście dla zmarłych nauczycieli i pracowników 
oświaty

 14.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 17.45 – nabożeństwo eucharystyczne
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. NMP Królowej Różańca
 18.45 – różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 października 14 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Klink, † brata Franciszka, † męża 

Franciszka, † szwagra Gintera, †† dziadków z obu stron i †† z po-
krewieństwa Klink i Korzekwa

15 października 15 października – wtorek — wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Katarzynę i Teodora Lis, †† braci Alfreda i Jana, 

† synową Grażynę oraz †† z pokrewieństwa

16 października 16 października – środa — uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska
 7.00 – za † Rudolfa Schulwitz w 29. rocznicę śmierci, † syna Jana, †† rodzi-

ców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Gerharda i Henryka, 
† siostrę Edytę oraz † szwagra Adolfa

 17.30 – nabożeństwo różańcowe

17 października 17 października – czwartek — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † siostrę Edeltraudę Nosol, † jej męża , †† dwóch braci Jana 

i Gerharda, †† rodziców Teklę i Pawła Kasperek, †† teściów Józefa 
i Jadwigę Nowak, † szwagierkę Wandę oraz † Brygidę Ptak

18 października 18 października – piątek – święto św. Łukasza, Ewangelisty
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † brata Jerzego Skórę, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwa-

grów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
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 ▪ W dzisiejszą niedzielę przypada w naszej parafii coroczny dzień adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Dla zapewnienia ciągłości osób adorujących, proponuję na-
stępujący plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem (oczywiście, wszy-
scy są zaproszeni według swoich możliwości):
– 14.00 – Róże Różańcowe: pw. NMP Królowej Różańca oraz pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.15 – Parafialny Zespół Caritas i Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 16.00 – Róże Różańcowe pw. NMP Królowej Anielskiej oraz pw. Wniebowzię-

cia NMP
– 17.00 – adoracja w ciszy
– 17.45 – błogosławieństwo sakramentalne

 ▪ Bardzo serdecznie zapraszam także dzisiaj po wieczornej Mszy św. na nabożeń-
stwo fatimskie (rozważanie, różaniec i procesja ze świecami).

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym 
kościele odprawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 
w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15.

19 października 19 października – sobota 
 14.00 – ślub: Agata Szymańska i Sylwester Dunal
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Alojzego i Elżbietę, † ojca Leonharda oraz †† z po-

krewieństwa 

20 października 20 października – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † mamę Jadwigę z okazji jej ziemskich urodzin, † ojca Józefa oraz 

†† z pokrewieństwa 
 10.30 – za † mamę Zofię Burzyńską w 1. rocznicę śmierci oraz † ojca Jerzego 

w 2. rocznicę śmierci 
  – chrzest: Oskar Wierzba
 17.00 – nabożeństwo maryjne
 18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców 

Annę i Jerzego Koppa, †† teściów Annę i Franciszka, †† dziadków 
z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
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