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IV NI E DZI EL A W IE L KA N O C N A
DOBREGO PASTERZA
Ewangelia wg św. Jana (J 10,27-30)
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą
one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej
ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest
większy od wszystkich. I nikt nie może ich
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec
jedno jesteśmy”.
Kiedy człowiek odkrywa, że
zaangażował się po złej stronie, że
słuchał złych doradców, czy naśladował
głupie wzorce, bardzo często nie chce
się do tego przyznać i idzie w zaparte,
przekonując cały świat, że dokonywał
słusznych wyborów. A Jezus zaprasza
nas do refleksji nad tym, za kim
idziemy, jakimi ideami kierujemy się w
naszym życiu, kto jest dla nas
autorytetem. Który z naśladowanych
przez nas liderów faktycznie daje swoje
życie za nas bez oczekiwania na
rekompensatę? Tylko Jezus jest Dobrym
Pasterzem, bo każdy, kto szuka
własnego zysku, nie zasługuje na to
miano.
ZEŚLIJ MI, PANIE, ŁASKĘ
KROCZENIA ZA TOBĄ, ABYM POTRAFIŁ
ODRZUCIĆ POKUSY ŁATWYCH I
EGOISTYCZNIE NASTAWIONYCH
IDEOLOGII.

Jezu, Dobry Pasterzu, któryś
przyszedł szukać i zbawiać, co
zginęło, błagamy Cię pokornie,
poślij robotników do winnicy
Twojej! Poślij godnych kapłanów do
Twego świętego Kościoła. Spraw,
aby wszyscy, których od wieków do
Twej świętej służby kapłańskiej
wybrałeś, podążyli za Twym głosem,
aby żaden niepowołany nie wszedł
na drogę świętego kapłaństwa.
Wzmacniaj wszystkich kapłanów w
ich powołaniu i błogosław ich trudy
i prace. Spraw, aby byli solą ziemi,
która chroni od wszelkiego
zepsucia, by byli światłem świata,
które wszystkim wiernym słowem i
przykładem przyświeca. Udziel im
łaskawie mądrości, cierpliwości i
mocy, aby Twoją chwałę głosili i
królestwo Twoje w ludzkich sercach
szerzyli, a dusze ich pieczy
powierzone prowadzili do królestwa
niebieskiego. Amen.
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PONIEDZIAŁEK – 22.04.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Gertrudy oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków
18.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za ++ Adelę i Gerharda Cholewa i ++ z pokrew. Cholewa i Palus.
WTOREK – 23.04.2013 – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika
7.00 - Do B.Op. i MBFat.... z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki oraz o błog Boże i zdrowie dla
rodziny Puzik.
18.00 - Za + męża Wojciecha Szczecińskiego w dniu im. i za + brata Jerzego Gugałę w dniu im., ++ dziadków
i babcie z obu stron oraz d. w c.
- Za + męża i ojca Mariana Kozołup w 8 rocz. śm., ++ rodziców Walentego i Józefę, teściów Józefa i
Katarzynę, rodzeństwo, 2 szwagrów oraz o Boże błog. w rodzinie.
ŚRODA – 24.04.2013
7.00 - Do B. Op., św. Antoniego i św. Benedykta z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Benedykta oraz o
błog. Boże i zdrowie w rodzinie oraz za + wujka Antona.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za ++ rodziców Janinę i Stanisława, braci Henryka i Mieczysława, ++ teściów Barbarę i Juliana,
szwagra Stanisława oraz dziadków z rodziny Korek i Janiuk i o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
- Za ++ rodziców Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa i ++ z rodziny i pokrew.
CZWARTEK – 25.04.2013 – Święto św. Marka, Ewangelisty
7.00 - Za + ojca Antoniego w dn. ur., + matkę Annę, męża Antoniego, siostrę Renatę, braci Huberta i
Henryka, ++ szwagrów i szwagierki i ++ z rodziny Klama i Tomala.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 85 rocz. urodzin Aleksandry Wyżgoł.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int Gizeli i Barnarda z ok. 35 r. ślubu oraz o Boże błog. dla rodz.
- Za + Stanisława Łata w 30 dzień po śmierci, ++ rodziców Mariannę i Czesława Falenta oraz + teścia
Stanisława Łata i szwagra Mieczysława oraz ++ z rodziny.
PIĄTEK – 26.04.2013
7.00 - Do B. Op. o błog. Boże i zdrowie dla Krystyny i Józefy oraz ++ rodziców i dziadków .
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. rodziny Lasak.
- Za ++ rodziców Ignacego i Annę Nowak, męża Stefana Szefer, córkę Stefanię Miroń, braci Gerharda i
Waldemara oraz ++ z pokrew.
SOBOTA – 27.04.2013
7.00 - Za + męża i ojca Leonarda w 1 rocz. śm. oraz ++ rodziców Bronisława i Józefę.
- Za Czesławę Cichoń z ok. 90 rocz. ur.
13.00 - Msza św. ślubna: Piotr Sempryk i Mirela Szalecka.
18.00 - Za +Leonarda Pałka w 1 rocz. śm.
- Za + Gerarda Sprancel i ++ z pokrew.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Teresy i Ryszarda z ok. rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodziny
oraz o błog. Boże dla Wiolety z ok. urodzin.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 53 rocz. ur. Edwarda oraz o Boże błog. dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. syna, synowej i wnuka.
10.00 - Za + syna Wiesława w rocz. śm., za + córkę Jadwigę, ++ rodziców Magdalenę i Stanisława, ++
teściów Katarzynę i Tomasza i ++ z całej rodziny.
- Za ++ rodz. Tadeusza i Irenę Ponikowskich, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodz. i d. w c.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 18 rocz. ur. Jowity oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 80 rocz. ur. Agnieszki Smykala oraz o błog. Boże i zdowie dla Stefani
Żurek z ok. 85 rocz. ur.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. rocz. ślubu Korneli i Piotra oraz o błog. Boże dla córki Emilki.
- Do B. Op. i MB Fatm... dla synów z rodzinami oraz całej rodziny Szumskich.
16.0 - Nabożeństwo
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♦ IV Niedziela Wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza. Dzisiaj przypada
światowy Dzień Modlitw o Powołania. Równocześnie rozpoczyna się Tydzień
Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
♦ O godz. 16.00 Nabożeństwo i modlitwy o powołania
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W czwartek 25 kwietnia przypada święto św. Marka Ewangelisty. Dzień modlitw o
urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy na roli.
♦ W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci
komunijnych. Spotkanie poświęcone będzie przygotowaniu dzieci do pierwszej
spowiedzi sakramentalnej, która odbędzie się w sobotę 27 kwietnia.
♦ W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie wszystkich ministrantów i kandydatów.
♦ W piątek 26 kwietnia w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu
odbędzie się Nocne Czuwanie dla Młodzieży w intencji diakonów, którzy w maju
przyjmą święcenia kapłańskie. Czuwanie rozpocznie się w klasztorze sióstr na
Małym Rynku o godz. 19.00, a zakończy ok. 3.30. Zapisy i informacje w kancelarii
parafialnej.
♦ W sobotę 27 kwietnia Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi do Sanktuarium Matki
Bożej Strażniczki Wiary do Barda.
♦ W sobotę pierwsza spowiedź św. dla dzieci komunijnych: o godz. 16.30 chłopcy; o
17.00 dziewczęta.
♦ We wtorek wieczorem 30 kwietnia w Jemielnicy odbędzie się Wielkanocne
Czuwanie Młodzieży ku czci św. Józefa w 2. rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II.
♦ W środę 1 maja 2013 r. w Jemielnicy odbędzie się po raz drugi Diecezjalne Święto
Rodziny. Jest ono okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin naszej diecezji oraz
do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu kilkudziesięciu nowych
członków.
♦ W naszej parafii rozpoczynają się przygotowania do uroczystości święceń
kapłańskich i Prymicji ks. Diakona Kamila Ponikowskiego. Informujemy parafian,
że ks. Diakon przyjmie święcenia kapłańskie w kościele katedralnym w Opolu w
sobotę 18 maja o godz. 10.00. Uroczystą Prymicyjną Mszę św. odprawi w naszym
kościele parafialnym w niedzielę 19 maja o godz. 11.30.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy
serdeczne Bóg zapłać za ofiary, życzliwą pomoc i modlitwę. Życzymy
błogosławieństwa Bożego na wszystkie dni nowego tygodnia.

4

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

IV niedziela wielkanocna, zwana też Niedzielą Dobrego Pasterza jest
dniem modlitwy za kapłanów. Na różnych
forach internetowych toczy się dyskusja w stylu:
„Jacy ci księża to teraz są?” Spostrzeżenia i
sugestie dotyczące kapłańskiej posługi rzadko
płyną z autentycznej troski o wspólnotę Kościoła.
Większość wypowiedzi nasyconych jest uczuciem
ogromnej i trudnej do zrozumienia nienawiści.
Częściej z chęci „wyżycia się” i „dokopania”
komukolwiek, bo w internecie jest się anonimowym. A księża i Kościół to dobry
temat, bo zawsze aktualny. Szkoda, że Ci, którzy z taką łatwością używają
epitetów typu: „czarny klan”, „darmozjady”, nie
dostrzegają tego, co najważniejsze. Po pierwsze
ksiądz to człowiek, do którego niejeden dziś
rzucający obelgi, trafia jutro i oczekuje pomocy. I
bardzo często ją dostaje. A po drugie, że Kościół
to my wszyscy. Także ci, co sączą swój jad w
internecie. A później, kiedy przydarzy się im
tragedia w życiu, wracają do Boga, do Kościoła i
do drugiego człowieka.
A tak przy okazji warto zauważyć, że
dowodem na istnienie Boga jest nie tylko piękny i
logiczny w swym istnieniu świat, ale także…
antyklerykałowie, nieustannie walczący z
Kościołem. Zastanawiam się czasem, jak bardzo
Ci ludzie muszą mieć niespokojne sumienie i jak wiele wysiłku wkładają w to,
by zagłuszyć głos Boga odzywający się w ich sercu.
Powiedziano: „Takich macie pasterzy, jakich sobie wymodlicie”. Dlatego
zamiast marudzić i narzekać, może warto, szczególnie w Niedzielę Dobrego
Pasterza, pomodlić się za choćby jednego z nich. I może właśnie nie za tego
ulubionego (bo za takiego to tylko Bogu dziękować), ale za tego, który mówi
zbyt długie i nudne kazania albo jest opryskliwy, albo traktuje ludzi z góry albo
po prostu nie da się z nim rozmawiać. Poświęćmy choćby tylko tego jednego
dnia całą modlitwę w właśnie za nich.
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