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II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
Z Ewangelii wg św. Jana (J 1,1-5.9-14)
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie
się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było
życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między
nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy”.
Wydaje się, że tak wiele w życiu
musimy… Musimy pracować, uczyć
się… Musimy się starać o to, by
przyzwoicie żyć… I można prawie
jednym tchem dodać: i musimy wierzyć,
bo inaczej kiepski nasz los! Tu czeka nas
zaskoczenie. Choć religijna roztropność, a
nawet filozoficzne prawdopodobieństwo
istnienia Boga, podpowiada, że wiara jest
lepsza niż jej brak, to z perspektywy Boga
wygląda to inaczej.
Bóg robi wszystko dla naszego dobra,
szczęścia, zbawienia, a jednocześnie tak
bardzo kocha, że pozostawia nam wolną
wolę, dlatego św. Jan pisze w Ewangelii o
tym, że są ludzie, którzy Jezusa nie
przyjęli. Człowiek jest tak bardzo wolny,
że może nie przyjąć ratunku, pełni

miłości, zbawienia. Najlepiej korzysta
jednak z wolności, kiedy przyjmuje
Jezusa. Wtedy w sercu pojawia się moc
przebaczenia, służby, autentycznego
zaangażowania na rzecz drugiego
człowieka.
Papież Franciszek podpowiada nam:
„Nie stajemy się chrześcijanami, dziećmi
Ojca i braćmi w Chrystusie, na mocy
autorytatywnego zrządzenia Boga, bez
zaangażowania wolności osobistej, to
znaczy bez dobrowolnego nawrócenia do
Chrystusa. Bycie dzieckiem Bożym
wynika z imperatywu nawrócenia:
„Nawróćcie się (...) i niech każdy z was
przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa
na odpuszczenie grzechów waszych, a
otrzymacie w darze Ducha Świętego”.
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PONIEDZIAŁEK – 5.01.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ rodziców Krystynę i Józefa Pyka oraz ++ z pokrew.
- Za + mamę Zofię Konopka w 1 rocz. śm. i d. w c.
WTOREK – 6.01.2015 – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli
7.00 - Za + ojca Zygmunta.
8.30 - Za ++ rodz. Bronisławę i Bronisława Wróbel, + brata Mariana, ++ z rodz. Wróbel i Dudek.
10.00 - Za + babcię Łucję, babcię Reginę i dziadka Pawła.
- Za + męża i ojca Gerharda Nierle w kol. rocz. śm., ++ rodziców, teściów i ++ z pokrew.
11.15 - Za + brata Marka z ok. 55 rocz. ur. i ++ z rodziny.
15.00 - Za + rodz. Marię i Tadeusza Korchut oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 7.01.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Grzegorza Burdzy w kol. rocz. śm., ++ jego rodziców, teściów, szwagra Jana i
Stanisława, ++ z rodz. i d. w c.
- Za ++ rodziców Elżbietę i Stefana Walczak, Władysława i Ksawerę Buratowskich oraz ++ z
rodzin Walczak i Buratowski.
CZWARTEK – 8.01.2015
7.00 - Za + męża Kazimierza Tokarek w 7 r. śm., + siostrę Bronisławę, ++ z rodziny i d. w c.
17.00 - Za + Jadwigę Waloszek w 30 dz. po śm. oraz + męża Jana, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + Ryszarda Burczek, + żonę Pelagię, ++ rodziców Paulinę i Emila oraz ++ z rodziny.
PIĄTEK – 9.01.2015
7.00 - Za ++ braci Jana i Mieczysława, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + Tadeusza, ++ jego rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatim… w int. Emilii z ok. 88 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
SOBOTA – 10.01.2015
7.00 - Za + mamę Helenę, ++ dziadków i ++ z rodziny.
17.00 – 18.00 – Adoracja Najśw. Sakramenmtu – okazja do spowiedzi.
18.00 - Za + Rafała Wieczorek w 1 rocz. śm.
- Za + Zbigniewa Pasierbskiego w 2 r. śm., ++ z rodzin Pasierbskich i Diedek oraz d. w c.
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 11.01.2015
7.00 - Za + + Jerzego, Antoniego i Franciszka, oraz za ++ rodziny i dusze w czyśćcu.
8.30 - Za + matkę Katarzynę Broniewicz w 5 rocz. śm., + ojca Karola, ++ rodziców z obu stron i ++ z
pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Emila i Basi oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
10.00 - Roczki: Marcin Sokół.
- Za ++ Edwarda Jakubaszek w 6 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
11.15 - Do B Op. i MB Fatm… z ok 40 rocz. ślubu Kazimiery i Tadeusza oraz o błog. Boże i zdrowie
dla synów, synowej i wnuków.
- Do B Op. i MB Fatm… z ok. 65 rocz. ur. Stanisława oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
15.00 - Za + męża i ojca Jerzego Jonczy w 22 rocz. śm., + mamę Janinę Gancarz w 2 rocz. śm., + ojca
Zygmunta Czajkowskiego w 21 rocz. śm., + Mariannę Swiderską i + Jerzego Gancarza.
16.00 - Jasełka bożonarodzeniowe.

Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
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Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
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Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ W drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim Kościół przypomina nam prawdę, że Słowo
Boga jest wieczne. Przekazywane przez proroków przygotowywało świat na narodziny Jezusa
Chrystusa. To Słowo pozostawione na kartach Biblii ma być dla nas drogowskazem do domu
Ojca.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu absolwentów PSM im F.
Chopina w Opolu pod dyrekcją Huberta Prochoty, w programie także kolędy - serdecznie
zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną także Świętem Trzech
Króli. Jezus objawia się przedstawicielom świata pogańskiego i ukazuje się im jako Bóg i
Człowiek. Porządek Mszy św. świąteczny. Po każdej Mszy św. poświęcenie wody, kadzidła
i kredy. Prosimy przygotować sobie naczynie z wodą do poświęcenia. Kolekta w tym dniu
przeznaczona jest na misje.
♦ 6 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 w Opolu odbędzie się Orszak. Zakończenie Orszaku
wspólnym kolędowaniem pod Ratuszem.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św. wieczorną,
zapraszamy wszystkie dzieci także rodziców.
♦ W piątek 9 stycznia w salce domu parafialnego będą pobierane miary na strój liturgiczny
dla dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św.:
godz. 17.00 chłopcy z rodzicami
godz. 18.00 dziewczynki z rodzicami
Przedstawiciele firmy, która przygotowuje stroje będą pobierać także kwotę zaliczkową.
♦ W przyszłą niedzielę 11 stycznia obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. W kościele
seminaryjnym w Opolu zjazd rodzin adopcyjnych.
♦ W niedzielę o godzinie 16.00 zapraszamy na jasełka bożonarodzeniowe przygotowane
przez dzieci naszej parafii.
♦ Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii. Niech modlitwa kapłana wraz
błogosławieństwem rodziny będzie źródłem umocnieniem wiary i miłości. Dobrowolne ofiary
z tegorocznej kolędy przeznaczone są na remont kaplicy Miłosierdzia Bożego, renowację
płaskorzeźby Jezusa Miłosiernego oraz na nowy ołtarz relikwii Św. Siostry Faustyny.
♦ Informujemy parafian, że Sakrament Chrztu św. udzielany jest dzieciom w pierwszą i
trzecią niedzielę miesiąca. Msza św. za roczne dzieci z błogosławieństwem dzieci i rodziców
w każdą drugą niedzielę miesiąca.
♦ Dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w życie naszej wspólnoty zarówno w
wymiarze duchowym jak i materialnym, za wszelkie ofiarowane nam dobro i okazywaną
życzliwość. Dziękujemy także za nadesłane życzenia świąteczne i noworoczne.
♦ Całą parafię powierzamy Bożej opiece, prosząc w modlitwie o błogosławieństwo Boże.
Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.
PLAN KOLĘDY
DATA
DZIEŃ
GODZ.
ULICA
poniedziałek
15.30
05.01.2015
Oś. Piastów Śl. – Bloki nr 24 i 17
środa
15.30
07.01.2015
Oś. Piastów Śl. – Bloki nr 22 i 16
czwartek
15.30
08.01.2015
Oś. Piastów Śl. – Bloki nr 18 i 14
piątek
15.30
09.11.2015
Oś. Piastów Śl. – Bloki nr 13 i 12
sobota
10.00
10.01.2013
Oś. Piastów Śl. – Bloki nr 11 i 9
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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Uroczystość Objawienia Pańskiego, w
tradycji znana jest jako Święto Trzech
Króli. Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar
udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo
narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Złożyli
Mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Z tym
wydarzeniem wiąże się zwyczaj święcenia:
kredy, kadzidła i wody.
Uroczystość Objawienia Pańskiego w
liturgii wiąże się nierozerwalnie z Bożym
Narodzeniem. W Ewangelii św. Mateusza czytamy o Mędrcach ze Wschodu, którzy
idą za gwiazdą, aż do Jerozolimy i Betlejem, gdzie szukają nowo narodzonego króla
żydowskiego. „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na
twarz i oddali Mu pokłon.” (Mt 2,11). W tradycji wschodniej uroczystość ta
nazywana jest Epifanią, czyli objawieniem się Boga człowiekowi w Jezusie
Chrystusie. Obok Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego jest to
najstarsze i najbardziej uroczyste święto obchodzone w Kościele powszechnym.
„W uroczystość Trzech Króli upamiętnia się objawienie Jezusa Chrystusa i
uznanie Go przez przedstawicieli narodów pogańskich. W starożytności świat był
podzielony między lud Bożego wybrania, czyli Izrael oraz inne ludy i narody, które
wyznawały rozmaite formy religii pogańskich. I oto okazało się, że ziarna prawdy są
obecne także w religiach pogańskich. Bo obecna w nich była tęsknota za poznaniem
jedynego i prawdziwego Boga. Ci trzej mędrcy uosabiają tę tęsknotę” – podkreśla ks.
prof. Waldemar Chrostowski.
Pierwszy wymiar uroczystości Objawienia Pańskiego to przeżywanie go nie
tylko w Kościele, ale także w naszych domach. Tego dnia w kościołach święcimy
kredę, kadzidło i wodę. Poświęconą kredą wypisujemy na naszych drzwiach napis K
M B oraz aktualny rok. Litery te nawiązują do imion trzech mędrców: Kacpra,
Melchiora i Baltazara. Jest to także skrót od łacińskiego Christus Mansionem
Benedicat (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) czyli Chrystus Dom Błogosławi
albo Chryste, Dom Błogosław. Napis ten pozostaje na drzwiach naszych domów przez
cały rok i jest świadectwem, że w tym miejscu mieszka katolicka rodzina. Z kolei
wodą święconą kropi się dom, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem
modlitwy.
Uroczystość Objawienia Pańskiego przeżywana jest odmiennie w
poszczególnych krajach. W Polsce ma swoją długą tradycję. Wagę i znaczenie tego
święta podkreśla fakt, że 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. W Uroczystość
Objawienia Pańskiego od pewnego czasu popularne stały się marsze Trzech
Króli. Odbywają się one w wielu miastach w Polsce i na świecie. Inicjatywie
radosnych orszaków patronują księża biskupi oraz lokalne władze samorządowe, a w
organizację angażują się różne środowiska i całe rodziny.

