Podwyższenia
więtego
Podwy szenia Krzyża
Krzy a Świ
wi
w Strzelcach Opolskich
nr 4/2014(156) 26 stycznia 2014

III NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 4,12-23)
„Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony,
usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret,
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na
pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się
spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i
ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus
nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy
Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I
rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci,
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za
Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu”.

Nawrócenie to odkrycie, że światło krainą, w której się zasiedziałem?
jest piękniejsze od ciemności, że miłość
JEZU, ZAPRASZAM CIĘ DZISIAJ,
jest piękniejsza od egoizmu, że życie z
Bogiem jest piękniejsze od życia na ROZPROSZ MOJE CIEMNOŚCI! PROSZĘ,
TY SAM BĄDŹ MOIM ŚWIATŁEM.
własną rękę. Nawrócenie to odwaga
NIECHAJ TWOJA MIŁOŚĆ TAK
decyzji, aby pięknie żyć. Czy pragnę
ROZPROMIENI MOJE SERCE, BYM BEZ
tego? Gdzie nie dochodzi światło, tam
WAHANIA POSZEDŁ ZA TOBĄ.
ginie każde życie. A co jest moją cienistą

„ŻYCIE RODZICÓW JEST KSIĘGĄ, KTÓRĄ CZYTAJĄ DZIECI”.
Św. Augustyn z Hippony
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PONIEDZIAŁEK – 27.01.2014 – wsp. bł. Jerzego Matulewicza
7.00 - Za + męża Józefa, matkę Franciszkę, teścia Franciszka i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ur. Zdzisławy oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Martę i Bronisława Lokajewskich, ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 28.01.2014 – wsp. św. Tomasza z Akwinu
7.00 - Za + + ojca Wiktora, mamę Hildegardę Plachetka oraz ++ z pokrew.
18.00 - Za + męża Józefa Strzelczyk, syna Jana i d. w c.
- Za + + siostrę Klarę Pola, szwagra Franciszka, siostrzeńców Mariusza, Edwarda i ++ z
rodzin Pola, Krawiec i Kołodziej.
ŚRODA – 29.01.2014
7.00 - Za + ojca Konrada Latiszew w 20 rocz. śm. i ++ z rodziny.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + matkę Marię Zajsz, + brata Henryka, bratową Marię i ++ z rodziny.
- Za + matkę Marię Jarmarek, ojca Franciszka, brata Zbigniewa oraz ++ dziadków z obu
stron.
CZWARTEK – 30.01.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatim... z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla chorego ks. Bpa Edwarda
Janik.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Szczepana w rocz. śm., ++ barci Mieczysława, Eugeniusza i
Tadeusza, ++ teściów Helenę i Edmunda, ++ z pokrew. Kornaga i Sitkowski.
- Za + ojca Jana, + matkę Łucję, braci Jerzego, Pawła, Józefa, za + mamę Cecylię, ojca
Pawła, braci Jana i Józefa oraz ++ z pokrew.
PIĄTEK – 31.01.2014 – wsp. św. Jana Bosko
7.00 - Za ++ rodziców Marię i Alberta Sydlo i ++ z rodziny obu stron oraz za + Adelę Richter.
18.00 - Za + teściową Anielę z rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
- Za + ojca Huberta Nowak, + mamę Jadwigę, ++ dziadków z obu stron i ++ z całej rodziny.
I SOBOTA miesiąca – 01.02.2014
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Za + Piotra Plaza w 6 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Nowak i Plaza.
18.00 - Za + ojca Ignacego z ok. imienin i ++ z rodziny.
- Za + siostrę Małgorzatę Konkołowicz w rocz. śm.
- Za + Macieja Napierała w 30 dzień po śmierci.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.02.2014 – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Pawła z ok. 80 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
10.00 - Za + męża Dariusza w 4 rocz. śm. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + męża Mariana Łuczak w 3 rocz. śm., ++ jego 3 braci, ++ rodziców z obu stron.
11.15 - Za + ciocię Helenę w rocz. śm. i d. w c.
- Za + męża Stanisława Ziarnowskiego w 10 rocz. śm, ++ teściów Anielę i Bogdana i ++ z
rodziny.
Chrzest: Szymon Piotr Miozga.
15.00 - Za + mamę Czesławę Stasiak w 5 rocz. śm.
- Za + męża Pawła Gawlik z ok. ur., ++ rodziców, teściów, + brata Herberta oraz o błog. Boże i
zdrowie w rodzinie.
- Za + Leszka Straszewskiego w 3 rocz. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrew.
16.0 - Nabożeństwo kolędowe.
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♦ Dziś III Niedziela Zwykła - Światowy Dzień Trędowatych. To doskonała okazja

do przypomnienia, że w najuboższych krajach świata żyją i cierpią ludzie dotknięci tą
najstarszą i najstraszniejszą chorobą, jaką zna ludzkość, oraz do modlitewnego
wsparcia tych, o których świat zapomina. Przez całe stulecia ludźmi chorymi na trąd
zajmowali się przede wszystkim misjonarze, dziś ofiarują im pomoc ludzie dobrej
woli z różnych zakątków świata.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na uroczysty wieczór kolęd. Wystąpi chór
Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu pod dyrekcją ks.
dr. Grzegorza Poźniaka.
♦ W poniedziałek Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. To dzień
modlitwy i duchowej solidarności z tymi, którzy niewinnie cierpieli i zginęli podczas
II wojny światowej.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W piątek po Mszy św. wieczornej w kaplicy Miłosierdzia Bożego będzie
spotkanie dla kandydatów na ministrantów i ich rodziców.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy wszystkich
czcicieli Matki Bożej do udziału w nabożeństwie I Soboty miesiąca. O godz. 6.30
Różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i
członków Żywego Różańca oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ Również w sobotę zapraszamy o godz. 10.30 na spotkanie formacyjne wszystkich
ministrantów i Marianki.
♦ W niedzielę obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy Jezusa Chrystusa
- Światłość Świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tradycji ludowej
Święto Matki Bożej Gromnicznej. Na każdej Mszy św. będzie błogosławienie świec
(gromnic). W Święto Ofiarowania Pańskiego przypada Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich powołanych do życia
zakonnego.
♦ W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 spotkanie organizacyjne uczestników
pielgrzymki do Rzymu z przedstawicielem biura podróży, które pilotuje naszą
pielgrzymkę.
♦ Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Polecamy Bożej
opiece wszystkie rodziny w których odbyła się kolęda i prosimy Boga, aby
błogosławieństwo przyniesione przez kapłana umocniło wiarę i wzajemną miłość.
Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwość i dobroć serca, za
użyczenie nam gościnności w swoich domach oraz za wszelkie dobrowolne ofiary
na rzecz parafii.
♦ Dzisiaj kolekta kolędowa specjalna na wymianę krzyża i konserwację figury Jezusa
Chrystusa nad tabernakulum w prezbiterium naszego kościoła. Wszystkim
dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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WSPÓŁCZESNE RODZINY I SZANSA ICH OCALENIA
W codziennym zabieganiu, ucząc się, studiując, pracując
lub poszukując pracy - w wielu przypadkach nie zastanawiamy
się nad pojęciem „rodzina”. Niejed nokrotnie nie zdajemy
sobie sprawy, jaką rolę pełni w życiu społecznym i jak wiele
od zdrowo funkcjonującej rodziny zależy. Nie powinien być
kwestionowany pogląd, że podstawową komórką społeczną
jest rodzina, a tradycyjna chrześcijańska rodzina to skarb w
społeczeństwie. Taki pogląd uważany był do niedawna w
większości narodów żyjących w kręgu kultury chrześcijańskiej
jako jedyny i podstawowy. Jednak od pewnego czasu obserwujemy postępujący w
straszliwym tempie „atak” na podstawy, które były uznawane jako fundament dobra,
jako szkielet, na którym bazowała tradycyjna np. polska (europejska) rodzina. W
takiej rodzinie najwyższym dobrem zawsze był „ten drugi”, a to wyrabiało w każdym
członku rodziny odpowiedzialność za drugiego. A czy tak jest dzisiaj??? Dlatego dziś
tak ważne jest to, by wspierać wzorcowe rodziny, które mogą dowieść, że małżeństwo
chrześcijańskie jest piękne i możliwe do zrealizowania.
Rodzinie nie powinno przeciwstawiać się innych form przyjaźni czy też
współżycia, gdyż rodzina to stabilny związek kobiety i mężczyzny otwarty na dzieci.
Co się dzisiaj stało, że tradycyjny chrześcijański model rodziny już nie cieszy się
uznaniem? „Moda” na „związki partnerskie” przychodzi od tych, którym zależy na
burzeniu wszystkiego, co jest tradycyjne w modelu życia rodzinnego. Od tych, którzy
dysponują w większości mediami prywatnymi i w większości mediami publicznymi.
Dołączają do nich gremia ludzi, chcących mieć wpływ na wychowanie dzieci i
młodzieży wg tzw. „postępowych wzorców wychowawczych”, co ma zaowocować
społeczeństwem dającym się łatwo kształtować i manipulować. Dzisiaj dostrzegamy
już skutki jawnego niszczenia tradycji rodzinnych np.: problemy z młodzieżą w
gimnazjach (niejednokrotnie już w szkołach podstawowych), problemy z kibicami,
gwałtami, zabójstwami rówieśników i nie tylko, sprzedawaniem się młodych,
alkoholizm młodych, narkomania itp.
Na alarm bije Kościół, czyli ci, którzy są świadomi przynależności do wspólnoty
chrześcijan. Podejmując myśl bł. Jana Pawła II, że „człowiek jest drogą Kościoła”,
musimy dziś mówić, że i rodzina jest drogą Kościoła, ponieważ „istnieje bardzo
głęboka, intymna i osobowa jedność między rodziną chrześcijańską a Kościołem”.
Dlatego rodzina jako całość jest powołana do ewangelizacji. To wielkie zadanie i
godność rodziny domaga się od niej solidnej i głębokiej duchowości - jest ono
zasadniczym wyzwaniem, przed którym stoi rodzina, zwłaszcza w kontekście życia w
otaczającej nas rzeczywistości.
Gdzie takiej formacji duchowej rodzina może doświadczyć? W Kościele, w
parafii, która jest wspólnotą wspólnot. Dlatego należy tworzyć wspólnoty na wzór
Świętej Rodziny z Nazaret, które żyłyby w prostocie, pokorze i uwielbieniu, i w
których drugi byłby Chrystusem. Wspólnoty, gdzie podstawą życia chrześcijańskiego
będzie zawsze Słowo Boże i liturgia.
Zbigniew Stachurski

