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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Ewangelia wg św. Jana (J 20,19–23)
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do
nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i
powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom dar
pokoju i posyła ich, aby mocą Ducha Świętego
odpuszczali grzechy. Relacja pomiędzy tchnieniem
Ducha Świętego i władzą przebaczania jest
bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie pytanie: Czy
Duch, o którym wiemy, że jest nieodzowny do
budowania wspólnoty Kościoła, nie chciałby nas
zapytać, dlaczego tak mało głosimy i praktykujemy
przebaczenie w naszym codziennym życiu? Nie
dotyczy to wyłącznie sakramentu spowiedzi, ale
całego naszego sposobu budowania wspólnoty
Kościoła poprzez przebaczanie i prośbę o
przebaczenie.
Wobec słabości moich braci, wobec podziałów
w łonie rodzin, wspólnot, narodów i Kościołów,
Boże, umacniaj w nas dar Ducha Świętego,
otrzymanego na odpuszczanie grzechów, jednanie
i budowanie poprzez przebaczenie.

O STWORZYCIELU DUCHU PRZYJDŹ, NAWIEDŹ DUSZ WIERNYCH
TOBIE KRĄG, NIEBIESKĄ ŁASKĘ ZESŁAĆ RACZ SERCEM, CO
DZIEŁEM SĄ TWYCH RĄK...

2

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

PONIEDZIAŁEK – 20.05.2013 – święto NMP, Matki Kościoła
7.00 - Za + siostrę Reginę w 16 rocz. śm., ++ rodziców Jerzego i Annę i ++ z pokrew.
9.00 - Za Parafian.
18.00 - Za + męża Bronisława w rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców z obu stron, 4 braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrew. Lasak, Makselon,
Nowak, Miler i d. w cz.
WTOREK – 21.05.2013 – wsp. św. Jana Nepomucena, kapłan i męczennika
7.00 - Za ++ rodziców Mariana i Kazimierę Mirosławskich, ++ dziadków z obu stron, +
chrześniaka Tomasza Molendę i ++ z rodziny i d. w cz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. męża Jana z ok. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
ŚRODA – 22.05.2013
7.00 - Za + syna Mariana, męża Jana, wnuczkę Izabelę, Witolda, Hansa, + ojca, mamę, brata
Romana, bratowe, ++ z rodziny Janik, ++ z pokrew. i d. w cz.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + Halinę Noga w 1 rocz. śm. i + Władysława Noga.
- Za + męża Stefana w 9 rocz. śm., siostrę Reginę oraz w wszystkich ++ z obu stron.
CZWARTEK – 23.05.2013
7.00 - Za + Halinę Duniewską w 1 rocz. śm., ++ rodziców Anielę i Józefa, ciotki Halinę,
Jadwigę i Marię, dziadka Edwarda i wujka Wilhelma.
18.00 - Za ++ Hannę i Herberta Lieber, siostrę Ingę, szwagra Jana, ++ rodziców Helenę i Teofila
Pawełek oraz ++ Ritę i Reinharda Bogdol.
- Za + matkę Marię Koston, teścia Jerzego Piontek, szwagierkę Dorotę i dziadków Zuble,
Piontek i Dyla.
PIĄTEK – 24.05.2013 – wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Edwarda z ok. 70 rocz. ur. oraz o Boże błog. dla rodziny.
18.00 - Za + ciocię Cecylię.
- Za + Annę Polaczek, ++ jej rodziców i rodzeństwo i d. w cz.
SOBOTA – 25.05.2013
7.00 - Za + Alicję Trajda w 30 dniu po śm.
18.00 - Za + mamę Stanisławę Kos w rocz. śm., + ojca Andrzeja, siostrę Kazimierę, braci
Stanisława i Edmunda i bratanka Franciszka oraz d. w cz.
- Za ++ z rodziny Stokowy i Burczek.
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.05.2013 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Machała Sochor, brata Władysława, bratową Zofię, szwagra
Franciszka i dziadków z obu stron oraz ++ rodziców Annę i Stanisława Domereckich,
siostrę Józefę Fiałkowską i dziadków z obu stron.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 1 rocz. ślubu Piotra i Bożeny oraz o błog. Boże i dary Ducha
Świętego.
- Za + mamę Walerię Białkowską, + męża Jana i syna Bogumiła i ++ z rodziny.
10.00 - Za + ojca, męża i dziadka Adolfa Sobko w 21 rocz. śm. i d. w cz.
- Za + córkę Magdalenę w 3 rocz. śm. i + mamę Marię oraz ++ z rodziny.
11.15 - Uroczysta Msza św. z okazji I Komunii Świętej.
15.00 - Za + mamę Paulinę Szerszeń, jej rodziców Marię i Jana.
- Za ++ rodziców Antoninę i Mariana Nowakowskich oraz Jadwigę i Edwarda Gireń i +
brata Jana Girenia.
16.30 - Nabożeństwo majowe.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Święta).

Kończy się równocześnie okres Wielkanocny.
W naszej parafii uroczystość Prymicyjna Ks. Kamila Ponikowskiego.
O godz. 11.30 nowo wyświęcony kapłan odprawi Mszę św. Prymicyjną
O godz. 16.30 Nabożeństwo majowe. W czasie nabożeństwa ks. Prymicjant
będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.
♦ W poniedziałek obchodzimy święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła.
W tradycji Kościoła jest to drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego.
Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00; 18.00.
♦ W poniedziałek przypada Diecezjalny Dzień Modlitw Rolników o dobre
urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. Rejon Opolski modli się w Kamieniu
Śląskim o godz. 10.00.
♦ Od wtorku rozpoczyna się druga część Okresu Zwykłego.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W czwartek obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
W tym dniu modlimy się za prześladowany Kościół w Chinach.
♦ W czwartek o godz. 18.30 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych z okazji
zbliżającej się uroczystości I Komunii św.
♦ Dzieci Komunijne mają w tym tygodniu spotkanie i próby we wtorek i
czwartek o godz. 16.00.
♦ W sobotę spowiedź św. dla dzieci komunijnych, dla ich rodziców i
chrzestnych.
 godz. 16.00 chłopcy z rodzicami
 godz. 16.45 dziewczynki z rodzicami
 godz. 17.30 spowiedź św. dla parafian i gości.
♦ W niedzielę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.
W naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej.
Zbiórka dzieci na placu kościelnym o godz. 11.00.
Nabożeństwo majowe o godz. 16.30.
♦ W niedzielę przypada tradycyjny Dzień Matki. W swoich modlitwach
pamiętamy o tych którym tak wiele zawdzięczamy. W tym dniu wszystkie matki
pragniemy otoczyć serdeczną modlitwą.
♦ Zbliża się uroczystość Bożego Ciała, którą obchodzić będziemy 30 maja. Trasa
procesji będzie taka sama jak w roku ubiegłym. Prosimy o przygotowanie
ołtarzy w miejscach stałych, już wyznaczonych. Mieszkańców z okolicznych
bloków prosimy o braterską pomoc przy stawianiu ołtarzy, dekorowaniu i
upiększaniu trasy procesji.
♦ Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i
materialne.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli, światła o mocy Ducha św. oraz
błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWOŁANIE !
Żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo i często krytykuje się księży i siostry
zakonne. Środki masowego przekazu tylko czekają na jakieś potknięcie czy upadek ludzi
Kościoła. Czynią to nie z troski o dobro Kościoła, o jego świętość, lecz kierują się
wskaźnikami popularności czasopisma czy programu telewizyjnego. Jest to jeden ze
sposobów walki z wiarą i Kościołem. W atmosferze wrogiej wobec kapłanów i sióstr
zakonnych, nie możemy spodziewać się, że ludzie młodzi będą chcieli pójść za głosem
powołania. Jeśli nawet go usłyszą, będzie im trudno podjąć decyzję, zwłaszcza gdy
usłyszą słowa, że „Marnujesz życie …”, „Zamykasz sobie drogę do kariery”. Jeśli nie
będziemy szanować kapłaństwa i życia zakonnego, Bóg nie będzie nam posyłał sług
ołtarza. Mogą się spełnić słowa Świętego Jana Marii Vianneya: „Tam gdzie nie ma
kapłana, nie ma ofiary Mszy św., nie ma wiary, nie ma religii” – tam rodzi się
pogaństwo. Trzeba nam ciągle na nowo doceniać dar każdego powołania kapłańskiego i
zakonnego. Trzeba nam budować dobrą atmosferę wobec tematu powołań, patrząc na
nie, nie po ludzku, lecz po Bożemu, traktując je jako niezasłużony dar Bożej miłości. A
przede wszystkim trzeba nam pamiętać o naszym wspólnym obowiązku wspierania
powołań naszą modlitwą, ofiarą i cierpieniem. Polecenie Pana Jezusa: „Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało: proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo” jest skierowane do każdego z nas. Trzeba więc nam się
modlić o liczne i święte powołania do służby w Kościele, a także o wytrwanie dla tych,
którzy wybrali drogę powołania ewangelicznego, gdyż oni nieraz bardziej niż my, są
narażeni na atak i pokusy złego ducha.
Każde powołanie kapłańskie czy zakonne należy uważać za wielki dar Boży
dla parafii, dowód szczególnej miłości Boga do ludzi, z których osoba konsekrowana
jest powołana i do których jest posłana.
NASZA WSPÓLNOTA ZOSTAŁA OBDAROWANA TAKIM BOŻYM DAREM W OSOBIE
KS. KAMILA PONIKOWSKIEGO, KTÓRY W SOBOTĘ 18 CZERWCA O GODZ. 10.00
PRZYJĄŁ SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA W KOŚCIELE KATEDRALNYM W OPOLU.
IDŹ ŚLADEM CHRYSTUSA!
Kapłaństwo jest skarbem. Drogocenną perłą. Nęci i
wabi handlarzy ludzkim losem. Dziś wszystko, co ma
jakąś wartość, jest pilnie strzeżone.
Jak osłonić dar
kapłaństwa? Tego skarbu nie można zamykać na klucz,
trzymać pod kloszem, ogrodzić kolczastym drutem lub
zakopać w bezpiecznym miejscu. Boże skarby chroni się
inaczej – dzieląc się nimi, pomnażając je i rozwijając. Bo
Boże skarby trzeba mądrze i roztropnie rozdawać.
Bożych skarbów nie można zatrzymać tylko dla siebie,
bo wtedy giną jak roślina bez wody i słońca.
DLATEGO TAM GDZIE NIE MA MIŁOŚCI, ZASZCZEP MIŁOŚĆ, A ZNAJDZIESZ MIŁOŚĆ.
TAM GDZIE JEST SZAROŚĆ - ZDUMIEWAJ LUDZI BOGIEM.
BO ZDUMIEWANIE JEST POCZĄTKIEM NOWEGO ŻYCIA.
KS. KAMILOWI, Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ŻYCZYMY OBFITYCH BOŻYCH
DARÓW NA DRODZE KAPŁAŃSKIEGO POSŁUGIWANIA.

