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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 11,25–30)
„W owym czasie Jezus przemówił

tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze,
gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca
nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode
Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.
Człowiek o dziecięcym sercu to nie
człowiek zdziecinniały! To osoba
przepełniona
prawdziwą
Bożą
mądrością, a nie jedynie wiedzą.
Człowiek mądry to ten, który odkrywa
siebie jako stworzenie, dziecko, dar
Boga. Który żyje tym, co wie, i naucza
innych świadectwem swojego życia.
Człowiek nie może zrozumieć, pojąć,
pokochać
siebie
bez
poznania
Chrystusa! Dlatego Jezus mówi nam
dziś: „Przyjdź do Mnie… Ucz się ode

Mnie… Znajdziesz to, czego najbardziej
szukasz,
pragniesz:
przebaczenie,
miłość, pokój serca, moją obecność”.
JEZU, WRAZ Z TOBĄ, WYSŁAWIAM
DZIŚ OJCA ZA TO WSZYSTKO, CO DO
TEJ PORY OBJAWIŁ MI O SWOJEJ
MIŁOŚCI. DZIĘKUJĘ ZA
EWANGELICZNĄ MĄDROŚĆ, KTÓRĄ
KSZTAŁTUJESZ MÓJ UMYSŁ,
UCZUCIA I WOLĘ
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PONIEDZIAŁEK – 7.07.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Leszka w 5 rocz. śm., ++ rodziców, zięcia Henryka i ++ z pokrew. i d. w c.
- Za + ojca Kazimierza w rocz. śm., + matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę i ++ z rodziny
Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
WTOREK – 8.07.2014 – wsp. św. Jana z Dukli
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża i ojca Rajnharda Lokajewskiego w 2 rocz. śm.
- Za ++ z rodziny Mech i Wolanin oraz d. w c.
ŚRODA – 9.07.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i
dary Ducha Świętego w int. Michaliny z ok. 18 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + Cecylię Mleczek – Kandziora, + Jerzego Mleczek i ++ z rodziny Grajf i Kandziora.
CZWARTEK – 10.07.2014
7.00 - Za + mamę Genowefę, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + Emila Dziuroń w 7 rocz. śm., ++ dziadków Wiktora i Franciszkę i ++ z rodziny.
- Za + ojca, męża i dziadka Romana w rocz. śm., ++ z rodziny Matuszczyk i Duczak.
PIĄTEK – 11.07.2014 – Święto św. Benedykta
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 75 rocz. urodzin Urszuli.
- Za ++ teściów Józefa i Jadwigę Nitka oraz ++ z pokrew.
18.00 - Za + syna Dariusza w 4 rocz. śm., ++ rodziców Anielę i Emila i ++ z rodziny.
SOBOTA – 12.07.2014 – wsp. św. Brunona z Kwerfurtu
7.00 - Do B. Op. z prośbą o Dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa.
18.00 - Za + Renatę Szumską oraz o zdrowie i błog. Boże dla wnuka Jarka.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.07.2014 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za + siostrę Elżbietę Kraka i ++ z rodziny i pokrew. z obu stron.
8.30 - Za + męża Rudolfa Kania, rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę i
Gertrudę, ++ dziadków i ++ z pokrew.
10.00 - Roczki: Anna Lemke, Julia Glück.
- Za + męża Antoniego Kozołup w 9 rocz. śm., ++ rodziców Felicję i Józefa, ++ teściów Zofię i
Antoniego, + siostrę Marię i brata Marka oraz d. w c.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Czesławy i Marka z ok. 60 rocz. urodzin oraz o błog. Boże dla
dzieci i wnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodziców oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
15.00 - Za + matkę chrzestną Halinę z okazji 50 rocz. urodzin.
- Za + Marię Bryndzak w 1 rocz. śm.
19.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Huberta z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Bożę i łaskę zdrowia dla ciężko chorej Ewy oraz o błog.
Boże w rodzinie.
- Za + męża, ojca i dziadka Józefa Klyszcz w rocz. śm., + matkę Klarę Sowa, + męża Jana Sowa i d.
w c.
- Za + ojca Edwarda Czerwik w rocz. ur., + dziadka Aleksandra, + babcię Antoninę i + wujka
Konrada Kandziora.
- Za + mamę, ++ babcie, + dziadka, ++ z rodziny i pokrew. z obu stron oraz za d. w c.
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♦ Dzisiaj XIV ZWYKŁA. Kościół przypomina nam nieustannie, że życie człowieka jest

wędrówką do domu Ojca i w tej wędrówce obowiązuje wszystkich jedyne prawo – prawo
miłości. To miłość jest sprawdzianem naszej wiary w codziennym życiu.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana.
♦ W piątek święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
♦ W sobotę wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
♦ W niedzielę (13 lipca) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wypełniając

orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o nawrócenie grzeszników, o pokój
dla świata oraz o umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach. Ze względu na
Dzień Fatimski będzie dodatkowa Msza św. o godz. 19.00.
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 12.15; 20.00. Zachęcamy do godnego przeżycia Dnia
Fatimskiego przez udział w Eucharystii i nabożeństwie różańcowym.
♦ W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
♦ Na Górze św. Anny w niedzielę Dzień Modlitw Niewidomych.
♦ Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają młodzież na doroczne Święto

Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 21 do 26 lipca 2014. Mottem
towarzyszącym temu spotkaniu są słowa Pana Jezusa: „A ty za kogo Mnie uważasz”.
Trwają zapisy chętnych do udziału w tych, wyjątkowych franciszkańskich rekolekcjach.
Szczegółowy
program
spotkania
na
stronie
internetowej
(http://
swietomlodziezy.com/).
♦ Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek wierzący

pamięta o swojej chrześcijańskiej godności a także o obowiązkach płynących z wiary, a
zwłaszcza o codziennej modlitwie i należytym świętowaniu niedzieli przez udział w
niedzielnej Eucharystii.
♦ Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w

Opolu.
♦ Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w

nowym tygodniu, a udającym się na wakacje i urlopy wzmocnienia sił fizycznych i
duchowych oraz dobrego wypoczynku.
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Powiedział Zbawiciel Uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jeśli
więc chcesz poznać nazwę tej cnoty i dowiedzieć się,
jak ją filozofowie nazywają, posłuchaj; jest to właśnie
pokora, na którą Bóg ma wzgląd, a oni nazywają ją
atyphia czy metriotes. Ma ona miejsce, gdy ktoś się
nie nadyma, ale sam się uniża. Kto bowiem się nadyma, wpada – według apostoła – w
diabelskie potępienie. On bowiem rozpoczął od nadymania się i od pychy. Apostoł
wyraźnie przestrzega: Ażeby wbiwszy się w pychę, nie popaść w diabelskie potępienie
(1 Tm 3,6)”.
„Nie zadzieraj nosa” – słowa piosenki Czerwonych Gitar dobrze pokazują
zrozumienie pychy przez przytoczonego nieco wyżej Orygenesa. Jeśli uważam się za
kogoś bardziej zdolnego, bardziej pracowitego, bardziej uzdolnionego, lub po prostu
bardziej miłego, niż rzeczywiście jestem, to wtedy ulegam pysze. Odwołując się do
obrazu z warsztatu blacharskiego pycha byłaby taką szpachlą, która ma przysłonić jakąś
rdzę, skazę na moim prawdziwym obliczu. Czy więc człowiek pyszny jest doskonałym
aktorem w podrzędnym serialu codzienności? Na marginesie warto, abym sam siebie
uczciwie spytał, ile słów i gestów robię na wyrost?
Pycha sięga też głębiej. Potrafi zakorzenić się w sercu, jak stare drzewo i skłaniać
nas do postępowania tak, jakby wszystko zależało tylko od nas. Wtedy moje słowa,
gesty, czyny są z jednej strony dowodem, że nie jest jeszcze ze mną źle i stać mnie na
coś dobrego, a z drugiej strony pozwalają poczuć się trochę bezpiecznie.
Tymczasem pokora to przyjaciółka niepewności. Nie wiesz co będzie i jak będzie.
Nie jesteś pewny samego siebie. Wiesz jedno: Bóg ma to wszystko w Swoich dłoniach.

NA WESOŁO ☺ ☺ ☺
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało? ☺ ☺ ☺
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Op.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

