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ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIECENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Z Ewangelii wg św. Jana (J 2,13-22)

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus
udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych,
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz
siedzących za stołami bankierów.
Wówczas
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły,
porozrzucał
monety
bankierów,
a
stoły
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „ Weźcie to stąd, a nie
róbcie z-domu mego Ojca targowiska". Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że
napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli
do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?". Jezus
dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na
nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a
Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?". On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy
zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus".
Izrael miał jedną świątynię w
Jerozolimie. Miała ona być znakiem
obecności jedynego Boga. Ale nawet
mając jedną świątynię, lud dopuszcza się
składania hołdu obcym bożkom, tworząc
w niej kult, który Bogu się nie podoba.
Dlatego po znaku godów, kiedy Bóg
poślubia na nowo swój lud (wesele w
Kanie), Jezus wypełnia kolejny znak:
oczyszczenie świątyni. Czyni to, aby
wskazać na prawdziwy kult, którego Bóg
pragnie, czyli czynienie miłosierdzia i
okazywanie miłości, a nie nieskazitelność

ofiar ze zwierząt. To dlatego Jezus
ukazuje nową świątynię - swoje Ciało. To
w niej dopełni się znak obecności Boga.
Przez jej
zniszczenie (śmierć) i
odbudowanie (zmartwychwstanie) ta nowa
świątynia staje się znakiem obecności
Boga.
W POWIERZCHOWNOŚCI DZISIEJSZEGO
ŚWIATA, POŚRÓD WIELOŚCI POZORNYCH
ZNAKÓW MIŁOŚCI, SPRAW, PANIE, ABY
MOJE CIAŁO TAKŻE STAWAŁO SIĘ
ŚWIĄTYNIĄ TWEJ OBECNOŚCI.
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Porządek Mszy świętych 10=11 - 16=11 =2014

PONIEDZIAŁEK - 10.11.2014- WSP. Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
7.00 -Za + męża Edwarda Bednarczyk, ++rodziców Karolinę i Mieczysława Karaś, + teścia
Władysława, ++ z rodziny i pokrew. oraz za dusze w czyśćcu.
18.00 - Za ++ rodź. Kacpra i Zofię, teściów Kacpra i Elfrydę, ++ z rodziny Kurzela i Ulbrych i d.w c.
- Za + męża Bernarda, ++ rodziców, teściów, siostrę Irenę, + Tadeusza, Władysława, Stanisława i
Tedeusza.
WTOREK - 11.11.2014- WSP. Św. Marcina z Tours, biskupa
7.00 - Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Jana Waloszek oraz za ++ a całego pokrew. i d. w c.
18.00 - Za + ojca Leona z okazji urodzin oraz za ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Aleksandry z ok. 12 rocznicy urodzin.
ŚRODA- 12.11.2014-WSP. Św. Jozafata. biskupa i męczennika
7.00 - Za + męża Antoniego w rocz. śm., ++ rodź., teściów, rodzeństwo i ++ z rodź. Tomala i Klama.
18.00 - Za + Hildegardę Morawiec w l rocz. śm. oraz za + ojca Zygmunta.
- Za + męża Stanisława, ++ rodź. Franciszkę i Leona, siostrę Janinę, ++ z rodź. Tatarowski.
CZWARTEK- 13.11.2014-Dzień Fatimski
7.00 - Za ++ rodziców Franciszka i Wiktorię Piontek, ++ 2 braci, ++ z rodziny Woźnica.
9.00 - Za chorych i osoby starsze.
17.00 - Msza szkolna: Za Parafian.
18.00- Do B. Op. i MB Fat...w int Tadeusza Studzińskiego oraz o błog. Boże w rodzinie i za ++
rodziców z obu stron.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże, zdrowie oraz dalszą opiekę Bożą w pewnej int.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże i zdrowie w int. rodziny Kuciera.
- Do B. Op. i MB Fat z podzięk, za otrzymane łaski a zwłaszcza za ocalenie z wypadku w int.
Stanisławy.
' - Za wszystkich wiernych zmarłych polecanych modlitwom Kościoła w wypominkach.
- Za + męża i ojca Zdzisława Twardy w l rocz. śm., za + jego mamę Helenę i ++ z rodź.
- Za + Jerzego Koston w 30 dzień po śmierci.
- Za + Marka Fabiana w 30 dzień po śmierci.
PIĄTEK - 14.11.2014 -WSP, błog. Luizy Merkert. dziewicy.
7.00 - Do B. Op. i MB Fat.. .w int. Wilhelma Frank z ok. 80 r. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + mamę Hildegardę w 2 rocz. Śm., ++ z rodziny Duczak i Fiszer.
- Za + męża Stanisława Szewczyk w 26 rocz. śm., córkę Wiesławę Łazarczyk w 5 rocz. śm., sióstr
Janinę i ++ rodziców z obu stron.
SOBOTA-15.11.2014
7.00 - Za + Mariana w koi. rocz. śmierci, za wszystkich zmarłych z rodziny i pokrew. oraz za d. w c.
18.00 - Za + ojca Piotra, + mamę Czesławę, Małgorzatę i Lidię, ++ Anetę i Zygmunta, ++ Bartka i Adama
++ dziadków i ++ z rodziny Ropelewskich, Ułanowicz i Jeleń.
- Za + męża Tadeusza Marciniak z ok. imienin i ++ z rodziny.
NIEDZIELA-16.11.2014
7.00 - Za + Jerzego Krawczyk, ++ rodziców i teściów i ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Za + męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synową Teresę oraz ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 4 rocz. ur. Nikodema.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 70 rocz. ur. Helmuta Jureczko oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Marii i Jana z ok. 50 r. śl. oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
11.15- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Eweliny z ok. koi. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, ++ dziadków z obu stron oraz o
błog. Boże i zdrowie z ok. 40 rocz. ur. Arkadiusza.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 70 rocz. ur. Jana Kozak oraz o pomnożenie wiary, nadziei i małości
oraz zdrowie i pomyślność dla dzieci.
- Za ++ Annę i Jana Wróbel, ++Bertę i Wiktora Popanda, + brata Alfreda, ++ z rodziny i d. w c.
16.00- Nabożeństwo.
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• XXXII Zwykła. Dzisiaj w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym. To czas modlitwy o pokój na świecie i ustanie wszelkich
prześladowań wyznawców Jezusa Chrystusa. Przed kościołem zbiórka do puszek na
pomoc dla cierpiących i prześladowanych chrześcijan w Syrii.
O godz. 16.00 różaniec za zmarłych.
• W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
• We wtorek 11 listopada obchodzimy wspomnienie św. Marcina, biskupa. W tym
dniu przypada 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to dzień
modlitwy za Ojczyznę oraz za tych wszystkich, którzy dla niej złożyli w ofierze swoje
życie. O godz. 9.00 w kościele św. Wawrzyńca Msza św. za Ojczyznę.
We wtorek ze względu na święto kancelaria będzie nieczynna.
• W czwartek 13 listopada obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej
Fatimskiej. Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o pokój
dla świata, o nawrócenie grzeszników a także o miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych
Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Różaniec o godz.: 6.30; 12.00; 19.00. O godz.
17.00 Msza św. szkolna - zapraszamy wszystkie dzieci.
O godz. 18.00 Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej, koncelebrowana ofiarowana
także za wszystkich zmarłych poleconych modlitwom Kościoła w wypominkach.
Kolekta z Dnia Fatimskiego przeznaczona jest na pomoc dla mieszkańców Barki,
którzy ucierpieli w skutek pożaru jednego z budynków mieszkalnych. Za każdy
duchowy i materialny dar składamy serdeczne Bóg zapłać.
• W piątek wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, Śląskiej Samarytanki.
• W niedzielę (16 dzień miesiąca) Dzień Papieski. O godz. 16.00 nowenna do
św. Jana Pawła II.

• Z okazji zbliżającego się zakończenie Roku Rodziny Ks. Biskup Andrzej Czają
zwraca się z prośbą o stałą modlitwę różańcową za dzieci i młodzież w ramach
projektu „Rodzice modlą się różańcem za dzieci". Zachęcamy rodziców do tworzenia
modlitewnych Róż Różańcowy w naszej parafii składających się z co najmniej 15 osób.
Każda róża winna być zgłoszona w kancelarii parafialnej z podaniem imiennej listy jej
członków.
• Parafialny Zespól Caritas zwraca się z prośbą o odzież zimową dla najbiedniejszych
Potrzebne są kurtki, spodnie, płaszcze, swetry i buty. Wymienione rzeczy można
przynosić w każdą środę w godz. od 17.00 do 19.00.
• Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc zaprasza mieszkańców Osiedla Piastów
Śląskich oraz osoby zainteresowane na spotkanie w sprawie kolejnego etapu
zagospodarowania Osiedla oraz terenów przyległych. Spotkanie odbędzie się w środę 12
listopada 2014 roku o godz. 19.00 w auli parafialnej im. Jana Pawła II.
• W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje Mszy św. na rok 2015.

• Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożone ofiary. Dziękujemy także za okazywaną życzliwość, dobroć serca, za ofiarną
pomoc i dar modlitwy.
• Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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„Spieszmy się kochać ludzi...
tak szybko odchodzą".
Świat ciągle się zmienia, ale fakt przemijania
nie zwalnia nas z obowiązku poszukiwania wartości
życia, celu, szczęścia i miłości. Należy tak żyć, aby
nie żałować ani jednej niewykorzystanej chwili.
Niezwykle
ważne
wydają
się
słowa
J. Twardowskiego: „śpieszmy się kochać ludzi tak
szybko odchodzą". Przybierają one formę swoistego apelu skierowanego do
współczesnego człowieka.
W dzisiejszym świecie wszyscy za czymś gonią, gdzieś się śpieszą : do
pracy, szkoły, na spotkanie ... Każdy pragnie coś osiągnąć i dąży do zdobycia
określonej pracy, pozycji, sławy, majątku. Ale czy w tym pędzie życia nie
przeoczymy rzeczy drobnych, a bardzo istotnych ? Czy dostrzeżemy obok
siebie miłość, czy zdążymy powiedzieć komuś, że go kochamy i że jest nam
bliski? Czy właściwie wykorzystamy każdą chwilę i nie będziemy jej żałować?
Poeta upomina: "...kochamy wciąż za mało i stale za późno.." W zabieganym
życiu bowiem często nie znajdujemy miejsca u czasu na miłość. Robimy karierę,
załatwiamy cały szereg ważnych spraw, a tymczasem czas „płynie" nieubłagalnie.
Zbyt późno zdajemy sobie sprawę z tego, że kochamy. Czasem dopiero z chwilą
czyjejś śmierci uświadamiamy sobie, że coś nieodwracalnie straciliśmy. Nie
zdążyliśmy powiedzieć przecież bliskiej osobie o swoich uczuciach. Nagle
wszystko, co było do tej pory ważne okazuje się być nieistotne. Tracimy sens życia.
Żałujemy niewykorzystanych chwil. Dlatego nie można dopuścić do tego, by
ludzie odchodzili nie wiedząc, że byli kochani. Nie należy marnować czasu na
sprawy nieważne. Miłość jest niewątpliwie pięknym uczuciem, o które warto
zabiegać i którego warto szukać. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
wszystko w życiu szybko przemija. A tak powszechne są obecnie wypadki
kończące się śmiercią. Ona przychodzi nagle. Dlatego warto mówić bliskim o
swoich uczuciach. Trzeba korzystać w uroków życia, aby nie żałować
niewykorzystanych chwil. Ważne jest, żeby być szczęśliwym ale i umieć dostrzec
drugiego człowieka i być może też go uszczęśliwiać.
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