Podwyższenia
więtego
Podwy szenia Krzyża
Krzy a Świ
wi
w Strzelcach Opolskich
nr 39/2014(189)

5 października 2014

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 21,33–43)
„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien
gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem,
wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon
jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego
obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili.
Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem,
lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc:
»Uszanują mojego syna«. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest
dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go,
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi
rolnikami?”. Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę
innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im
rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«.
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam za brane, a dane narodowi, który
wyda jego owoce”.
Nasze życie nie należy do nas, ale do
Boga. Podobnie jak winnica w Ewangelii.
To Bóg ją zbudował z jak najlepszych
materiałów, zaopatrzył w niezbędne
elementy, dopiero potem ją wydzierżawił,
aby była środkiem do wyrobu wybornego
wina. Podobnie jest z nami, z pomocą
łaski mamy pracować nad naszymi

talentami, darami, kształtować swój
charakter, pamiętając, że Bóg kiedyś się
upomni o owoce naszych zmagań.
JEZU, DOPOMÓŻ MI, ABYM NIGDY NIE
PRZESTAŁ ZMAGAĆ SIĘ O TWOJE
KRÓLESTWO, ZAPALAJ MOJE SERCE
GORĄCYM ENTUZJAZMEM DO
ZMIENIANIA MOJEGO

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia
modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które
niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić.
Modlitwa z XXVII Niedzieli Zwykłej Rok A
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„JA” NA TWOJE „TY”.
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PONIEDZIAŁEK – 6.10.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. ks. Seniora Reinholda Buczka z okazji urodzin.
18.00 - Za + Marię Goś w rocz. śm.
- Za + Jana Nawrot w rocz. śm. i d. w c.
WTOREK – 7.10.2014 – wsp. NMP Różańcowej
7.00 - Za + siostrę Małgorzatę Stoch 2 rocz. śm., + brata, + ojca Jana i ++ z rodz. Stoch i Mania.
18.00 - Za męża Bogumiła w rocz. śm., ++ rodziców Marię i Kazimierza, bratanicę Elwirę, ++ z
rodziny Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
- Za ++ dziadków Franciszkę i Wiktora Jelito, ++ z rodziny obu stron oraz d. w c.
ŚRODA – 8.10.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ślubu Krystyny i Henryka oraz o bł. Boże i zdrowie
dla dzieci z rodzinami i o opiekę Aniołów Stróżów dla wnuków.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat… z ok. 20 rocz. ślubu Adama i Anny oraz o opiekę Aniołów Sróżów dla
dzieci.
- Do B. Op. i MB Różańcowej… z ok. rocz. ur. Hildegardy z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla
dzieci z rodzinami.
CZWARTEK – 9.10.2014 – wsp. bł. Wincenta Kadłubka
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 - Msza szkolna: Za + Marka Cybulskiego w 9 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Józefa z ok. 65 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
PIĄTEK – 10.10.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… dla wszystkich dzieci i wnuków
18.00 - Za + mamę Janinę z ok. ur., ++ z rodziny Tarsa i Gurba.
- Za + Annę Janiszewską w 1 rocz. śm.
SOBOTA – 11.10.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 - ślub rzymski: Justyna Janson i Aleksander Sobolewski.
18.00 - Za + Pawła Sznapka, ++ żony, ++ Ryszarda i Łucję Strzelczyk, + męża Józefa, syna Jana i ++ z
pokrew.
- Za ++ rodziców Helenę i Karola, ++ teściów Helenę, Jana i Stanisława, ++ dziadków z obu
stron i ++ z rodziny.
XXVIII NIEDZIELA – 12.10.2014 – Niedziela Papieska – Rocznica Konsekracji Kościoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Małgorzaty i Rafała z ok. 10 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i
zdrowie dla całej rodziny.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 75 rocz. ur. Gintra Pollok oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Henryka i Krystyny z ok. 45 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla
syna Andrzeja z rodziną.
10.00 - Roczki: Oliwia Fogel, Ewa Łokucijewska.
- Za + ojca Augustyna Jureczko, mamę Łucję, teścia Pawła i brata Norberta i + sąsiadkę Marię
Korchut.
11.15 - Msza św. ku czci św. Jana Pawła II w int Parafian.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Łucji i Karola z ok. 45 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie
dla całej rodziny.
- Do B. op. i MB Fatm… z int. Beaty z ok. 25 rocz. ur.
15.00 - Za + Edmunda Michalskiego w 7 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. urodzin Hildegardy.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe.
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♦ Dzisiaj XXVII Zwykła. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe i modlitwy w intencji

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, który rozpoczyna swoje obrady w
Rzymie. Po nabożeństwie różańcowym spotkanie z rodzicami uczniów klas I-II i III
gimnazjalnych, w związku z trzyletnim cyklem przygotowania uczniów do Sakramentu
Bierzmowania.
♦ W Tygodniu Miłosierdzia, który dziś rozpoczynamy Kościół zachęca nas abyśmy dobrocią
serca dzielili się z biednymi i potrzebującymi. Ofiary na pomoc dla najbiedniejszych składamy
do skarbony z napisem „Dzielmy się Miłością”.
♦ W poniedziałek godz. 7.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Reinholda Buczka.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek 7 października obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. W tym

dniu swoje święto obchodzą członkowie Żywego Różańca. Z tej okazji o godz. 16.00 w auli
parafialnej odbędzie się spotkanie przy kawie wszystkich członków Żywego Różańca,
serdecznie zapraszamy.
♦ We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (klasy III).
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św. wieczorną.

Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci, także rodziców i opiekunów. Prosimy rodziców, aby
gorliwie pielęgnowali i umacniali skarb wiary zaszczepiony w sercach dzieci, przez codzienną
modlitwę w domach, a także przez wspólne przeżywanie niedzielnej Mszy świętej.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla dziewczynek (kandydatek), które chcą należeć do
grona Dzieci Maryi w naszej parafii a także chłopców którzy chcą zostać ministrantami.
Prosimy rodziców o serdeczną życzliwość i słowa zachęty. W sobotę o 10.30 spotkanie
wszystkich ministrantów starszych i młodszych.
♦ W niedzielę 12 października obchodzimy Dzień Papieski z okazji zbliżającej się rocznicy
wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Dziękujemy Panu Bogu za wielki pontyfikat Papieża
Polaka. Atrakcją Dnia Papieskiego będą tradycyjne „papieskie kremówki”, które będzie
można nabyć po każdej Mszy św.
♦ W niedzielę w naszej parafii obchodzić będziemy także rocznicę konsekracji kościoła. O
godz. 11.15 uroczysta Msza św. za Parafian. W czasie Mszy św. nastąpi poświęcenie nowego
krzyża, zamontowanego w prezbiterium kościoła.
♦ W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błogosławieństwem dzieci i rodziców.
♦ W niedzielę o godz. 16.00 Nabożeństwo różańcowe. Po nabożeństwie nastąpi otwarcie i

poświecenie nowo przebudowanej drogi na Osiedlu Piastów Śląskich, która decyzją władz
naszego miasta, od Niedzieli Papieskiej, będzie nazywała się Aleją Jana Pawła II.
♦ W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje Mszalne na rok 2015. Pamiętajmy o
swoich rocznicach i jubileuszach a także o bliskich zmarłych, którym przez ofiarowaną Mszę św.
najskuteczniej możemy pomóc do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
ofiary. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Papieską Fundację –
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
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♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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RÓŻANIEC JEST MODLITWĄ
zawierzenia, która kieruje nas przez
Maryję do Jezusa. Odmówienie całej
części różańca trwa 25 minut… To
jedyne 25 minut z 1440 – które
otrzymujemy od Boga każdego dnia!
O mocy różańca można pisać wiele jednak to każdy osobiście musi się o
niej przekonać. Spróbuj może już
dziś
porozmawiać
z
Maryją
trzymając w ręku różaniec.
Prymas Wyszyński powiedział
kiedyś:
„Różaniec
to
łańcuch
bezpieczeństwa na stromej skale
szczytów górskich. Nie wolno się
zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia
jest u szczytu...” Pamiętajmy - różaniec pochodzi z nieba i do nieba
prowadzi.
Rozpoczął się październik – miesiąc Różańca Świętego.
Zapraszam do wspólnej codziennej modlitwy różańcowej
wszystkich parafian.
Św. Jan Paweł II o rodzinie:
„Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do
uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która
sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie
umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego” (FC 36).
Wychowywać to pomagać dziecku w rozwoju. Czy moje dziecko staje się ufne i
zaprzyjaźnia się z rówieśnikami? Czy widzi swoje słabe i mocne strony? Odpowiadając na
te pytania, możesz zobaczyć jak wychowujesz.

Na wesoło ☺ ☺ ☺
Mama pyta się swego synka:
- Adam, jak się czujesz na religii?
- Jak na komisariacie
- Dlaczego?
- Ksiądz ciągle mnie o coś wypytuje, a ja o
niczym nie wiem.

Rozmawiają dwie gaździny o swoich
dzieciach. Jedna z nich się chwali:
- A mój Jasiek to teroz studjuje w takim
uniwersytecie, co to się tak jakoś nazywo:
ugryz - nie, nie ugryz!... użarł - nie, nie
użarł... A! Już wim! UJOT!

