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UROCZYSTOŚĆ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Ewangelia wg św. Jana (J 3,13-17)
„Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił

do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony”.
Wywyższenie miedzianego węża na przemiany naszego życia, przeciwko
pustyni uzmysławia nam, że lud musi wezwaniu do zaufania Bogu bardziej niż
kontemplować przyczynę swej śmierci. sobie. Człowiek nie godzi się z
Paradoks węża właśnie na tym polega. Jezusową diagnozą, że źródłem zła jest
Patrz z wiarą i zaufaniem Bogu na to, co serce człowieka.
cię niszczy, a będziesz żył. Nie wąż
PANIE JEZU, DAJ MI ŁASKĘ I SIŁĘ,
ocala, ale Bóg okazuje swą moc w życiu ABYM KONTEMPLUJĄC TWÓJ KRZYŻ,
człowieka, który Mu ufa. Krzyż Jezusa
DOSTRZEGŁ W NIM TO, CO MNIE
demaskuje naszą niezdolność kochania
NISZCZY, I BYM MÓGŁ NIEŚĆ SWÓJ
Boga, siebie samego i naszych bliźnich,
KRZYŻ, OPIERAJĄC SIĘ
nasz bunt przeciwko wezwaniu do
NA TWEJ MIŁOŚCI.

„Boże, który w dniu dzisiejszym pozwalasz nam z radością
obchodzić doroczną uroczystość Podwyższenia Krzyża
świętego, spraw, prosimy, abyśmy poznawszy na ziemi
tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie”.
Modlitwa pochodzi z Sakramentarza Gelazjańskiego (ok. 628/715 r.)
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PONIEDZIAŁEK – 16.09.2013 – wsp. śśw. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
7.00 - Za ++ rodziców Franciszka i Paulinę Kunert, ++ teściów i + Józefa i Brygidę oraz d. w c.
- Za + mamę Bronisławę w 1 rocz. śm. oraz za + tatę Piotra w 30 rocz. śm.
18.00 - Za + Bernarda Kotyrba w 30 dzień po śm.
- Za + Jana Koziarskiego w 30 dzień po śm.
WTOREK – 17.09.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Thomala.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... ok. 25 rocz. ślubu Joanny i Zygmunta oraz o Boże błog. dla syna i
całej rodziny.
- Za + Lillę Więckowską w 20 rocz. śm. i ++ z rodziny
ŚRODA – 18.09.2013 – Święto św. Stanisława Kostki
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + matkę Łucję Ploch, + ojca Jana, braci Jerzego, Pawła, Józefa, + matkę Cecylię
Obrusznik, ojca Pawła, braci Jana i Józefa oraz ++ z pokrew.
- Za + matkę Marię Wieczorek, ++ rodziców Annę i Piotra Graca i + brata Konstantego.
CZWARTEK – 19.09.2013
7.00 - Za ++ Reginę Plaza, ++ z rodziny oraz za d. w c.
18.00 - Za ++ rodz., teściów i siostrę Stefanię, brata Józefa, ++ z rodz. Wojdyło i Męcka oraz d. w c.
- Za ++ rodziców Mariannę i Szczepana, + ojca Stanisława, ++ dziadków Anielę i Bronisława,
++ z rodziny i d. w c.
PIĄTEK – 20.09.2013 – wsp. śśw. męczenników Andrzeja, Pawła i Towarzyszy z Wietnamu
7.00 - Za ++ rodziców Annę i Bolesława Czajor, brata Ireneusza, ++ siostry Józefę i Zdzisławę.
18.00 - Za ++ rodziców Romana i Emilię Sitko, + Antoniego i Teresę Piecha, ++ braci Leonarda i
Piotra i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm.. w int. Jerzego i Gertrudy Marek z ok. 60 rocz. ślubu oraz o błog . Boże
dla całej rodziny.
SOBOTA – 21.09.2013 – Święto św. Mateusza
7.00 - Za ++ Annę i Zygmunta Aleks, Wojciecha i Władysławę Styczeń i ciocię Janinę oraz za ++ z
rodziny.
- Za + syna Zbigniewa Łabęckiego w 3 rocz., ++ rodziców, męża, ++ z pokrew oraz do B. Op. i
MB Częstochowskiej o Boże błog. i dary Ducha Świętego dla syna Grzegorza, siostry, brata,
wnuków i rodziny.
18.00 - Za + Dariusza Furman w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Krzysztofa i Sylwii z ok. 55 rocz. ur. oraz o błog. Boże i
zdrowie dla rodziny.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 60 rocz. ur. Marii i o błog. Boże dla całej rodziny.
8.30 - Za + męża Antoniego w 76 rocz. ur. oraz o Boże błog dla rodziny.
- Za ++ rodziców Helenę i Henryka Ferdynus, ++ 2 siostry, ++ dziadków z obu stron i ++ z
rodziny.
10.00 - Za + ojca Józefa Wawak w dniu ur. oraz za ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 1 rocz. ślubu Beaty i Rolanda oraz rocz. ślubu Eryki i Andrzeja.
11.15 - Za + ojca Jana Szerszeń w 1 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. ur. syna Kamila z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, dary
Ducha Świętego i wytrwałość w posłudze kapłańskiej.
12.15 - chrzest: Jacek Zaliński.
15.00 - Za + męża, ojca i dziadka Wiesława Balikowskiego w rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Ireny z ok. 70 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA. Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową ku

czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to święto całej naszej wspólnoty
parafialnej. Pochylamy się w zadumie nad tajemnicą Chrystusowego Krzyża, który
jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale przede wszystkim znakiem wielkiej miłości
Boga do człowiek. O godz. 16.00 nieszpory odpustowe.
♦ W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i
wychowawców.
♦ W poniedziałek 16 września obchodzimy Dzień Papieski.
O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do błogosławionego Jana Pawła II.
♦ We wtorek 17 września o godz. 18.30 spotkanie z rodzicami naszych
ministrantów.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci. Prosimy rodziców,
aby z wielką gorliwością umacniali wiarę w sercach dzieci przez wspólną modlitwę
i udział w niedzielnej Mszy św. Takie będzie oblicze polskiego Kościoła, jakie
będzie nasze zaangażowanie i odpowiedzialność za wychowanie młodego
pokolenia.
♦ W środę obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży.
O godz. 19.00 spotkanie dla klas I i II gimnazjalnych, przygotowujących się do
sakramentu bierzmowania. Przypominamy przy okazji, że przygotowanie do tego
sakramentu trwa trzy lata i według zaleceń Synodalnych winno odbywać się przy
własnej parafii. Przygotowanie do sakramentów nie jest zatem związane ze szkołą.
♦ W piątek o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie kandydatów do bierzmowania z
klas III gimnazjalnych.
♦ W sobotę obchodzimy święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
♦ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych
Diecezji Opolskiej zaprasza na
Pielgrzymkę Trzech Narodów do Panny Marii Wspomożenia Wiernych w Złotych
Górach (Zlaté Hory) koło Głuchołaz.
Rozpoczęcie uroczystości w sobotę 21 września br. o godz. 10.00.
♦ W niedzielę 22 września br. na Górze św. Anny odbędą się dożynki diecezjalne.
Msza św. dożynkowa o godz. 11.00.
♦ W dniach 21-22 września br. na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska
Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin oraz Doradców Życia Rodzinnego.
♦ Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy odbędzie się w poniedziałek
30 września. Msza św. w kaplicy cudownego obrazu o godz. 13.30, wcześniej na
wałach wspólna Droga Krzyżowa. Wyjazd z parafii o godz. 8.30, koszt pielgrzymki
25 złotych. Serdecznie zapraszamy do udziału, zapisy w kancelarii parafialnej.
♦ Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów z podziękowaniem za
tegoroczne zbiory, będzie w niedziele 29 września o godz. 11.15.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożone dzisiaj ofiary, które przeznaczone są na prace remontowe w naszej parafii.
♦ Życzymy dobrej i pięknej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym
tygodniu..
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KRZYŻ DZIEŁEM MIŁOŚCI
Święto Podwyższenia Chrystusowego Krzyża pobudza
nas do refleksji nad tajemnicą, jaką kryje w sobie Krzyż
Zbawiciela. Znak krzyża czynimy w bardzo wielu
okolicznościach naszego życia duchowego. Tym znakiem
rozpoczynamy i kończymy modlitwy. Czynimy go także na
początku i na końcu Mszy św. Nie zapominajmy o nim
rozpoczynając podróż. Zawsze starajmy się wykonywać święty
znak krzyża starannie i z szacunkiem, ponieważ jest to znak naszego
zbawienia. Przypomina nam, że zostaliśmy odkupieni przez śmierć Jezusa, która
dokonała się na Krzyżu. Na drzewie krzyża dopełniło się największe dzieło miłości,
zbawienie każdego, bez wyjątku człowieka. Widok Krzyża jest nam bliski. Zostaliśmy
wychowani w szacunku wobec krzyża. Widzimy go najpierw w naszych domach,
kościołach i w wielu, wielu innych miejscach. Nosimy go również na piersiach.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina wydarzenia, jakie
dokonały się w Jerozolimie. Otóż po śmierci Chrystusa Pana pierwsi Jego wyznawcy
przez trzysta lat byli prześladowani. Za przyznanie się do Chrystusa groziło więzienie lub
śmierć. Historia Kościoła zna wielu męczenników z tego okresu. Krew męczenników
stawała się posiewem nowych wyznawców, rodziła nowych wyznawców Chrystusa.
Każdy z nas w swoim sercu może dokonać takiego podwyższenia Krzyża
przez miłość do Pana Jezusa. Patrząc na Krzyż pamiętajmy, że to znak naszego
zbawienia. Niech on nam przypomina o wielkiej miłości Chrystusa do nas. Dlatego
krzyż wieszamy w naszych mieszkaniach, aby przypominał rodzicom i dzieciom, że
z niego płynie moc na przetrwanie ciężkich i trudnych dni. A gdy nas dotyka
cierpienie, byśmy zawsze dostrzegali Chrystusa, ponieważ inaczej nie udźwigniemy
naszego krzyża. Każdy krzyż niesiony z Chrystusem nie załamie nas, a stanie się
duchową siłą i mocą. Każdy ma swój krzyż. Krzyż każdego człowieka jest inny. Jezus,
dźwigając krzyż na Golgotę, upadł pod jego ciężarem, potrzebował więc Cyrenejczyka.
Każdy z nas jest zaproszony, aby był Szymonem Cyrenejczykiem z drogi krzyżowej. Po
spotkaniu z krzyżem człowiek staje się inny.
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