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III NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,14-20)
„Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus
do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a
sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”.
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli
w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego,
Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim”.
Każdy chrześcijanin otrzymuje od
Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim.
Wyraża się ono na różne sposoby, w
zależności od osobistego powołania.
Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa,
ktoś inny realizuje swoją życiową drogę
w małżeństwie lub w życiu samotnym.
Jedno jest pewne – aby poczuć się
spełnionym, należy odpowiedzieć „tak”
na propozycję Jezusa. Nie oznacza to, że
nasze życie będzie odtąd usłane różami.
Życie apostołów takie nie było. Było

pełne doświadczeń, także trudnych.
Pójście za Jezusem to nie obietnica
lekkiego życia, ale życia pełnego
miłości i dającego szczęście. To jest
pewne!
PANIE, ZDECYDOWAŁEM SIĘ PÓJŚĆ ZA
TOBĄ. WIEM, ŻE TA DROGA NIE JEST
ŁATWA, CHOĆ PROWADZI DO PEŁNI
MIŁOŚCI. UMOCNIJ MNIE NA NIEJ. TY
WIESZ, ŻE CHCĘ IŚĆ ZA TOBĄ. DODAJ
MI SIŁY.

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego
upodobania, abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, mogli obfitować w
dobre uczynki.
Modlitwa z III Niedzieli Zwykłej Rok B
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PONIEDZIAŁEK – 26.01.2014 – wsp. św. Tymoteusza i Tytusa.
7.00 - Za + Annę Hilszer, + syna Zygmunta, ++ z pokrew. Hilszer i Mildner.
18.00 - Za + ojca Jerzego, + brata Norberta i d. w c.
- Za + Stanisława Ziarnowskiego w kol. rocz. śm., ++ teściów i siostrę i d. w c.
WTOREK – 27.01.2015 – wsp. św. Jerzego Matulewicza
7.00 - Za + męża Wilhelma Stróżyk w 3 rocz. śm., ++ rodziców Annę i Pawła, + siostrę Małgorzatę i +
brata Jana.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kolejnej rocz. ur. Zdzisławy oraz o błog. Boże dla rodziny oraz
umocnienie wiary.
- Za + męża Józefa, matkę Franciszkę, teścia Franciszka w kol. rocz. śm. i d. w c.
ŚRODA – 28.01.2015 – wsp. św. Tomasza z Akwinu
7.00 - Za + ojca Wiktora Plachetki, + matkę Hildegardę i ++ z pokrew.
18.00 - Za ++ siostrę Klarę, szwagra Franciszka, ++ teściów oraz ++ z rodziny Pola i Janocha.
- Za ++ rodziców Franciszka i Marię Gołębiewskich, + brata Zbigniewa, ++ dziadków z obu stron i
d. w c.
CZWARTEK – 29.01.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Anny oraz z ok. ur. wnuczki Anny i błog. Boże dla całej
rodziny.
17.00 - Za + matkę Marię Zajsz, + brata Henryka, ++ bratowe Marię i Stefanię oraz ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Martę i Bronisława Lokajewskich i ++ z rodziny Lokajewskich, Konik,
Kowalczuk i d. w c.
PIĄTEK – 30.01.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Marię Kornaga, + brata Tadeusza w 10 rocz. śm., + ojca Szczepana i braci Mieczysława i
Eugeniusza i za ++ teściów.
- Za + matkę Weronikę z ok. ur., + ojca Antoniego, ++ rodziców Janinę i Józefa oraz ++ z rodziny obu
stron.
SOBOTA – 31.01.2015 – wsp. św. Jana Bosko
7.00 - Za + żonę Krystynę Marek oraz za ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ ojca Huberta Nowak w 20 rocz. śm., + mamę Jadwigę, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z
całej rodziny.
- Za + ojca Jana, + matkę Łucję, braci Jerzego, Pawła, Józefa, + matkę Cecylię, ojca Pawła, braci
Jana i Józefa i ++ z pokrew.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.02.2015
7.00 - Za + Piotra, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Plaza i Nowak.
- Za + mamę Anielę w kol. rocz. śm., + ojca Jana, brata Zbigniewa, ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Za + męża Rudolfa Kania, rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Krystynę i
Gertrudę, ++ dziadków i ++ z pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 35 rocz. ur. syna Marka oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
10.00 - Za + mamę Czesławę w 2 rocz. śm.., ++ jej rodziców i dziadków, ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Bronisławy z ok. 80 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Edwarda i Krystyny oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 35 rocz. ślubu Krystyny i Huberta oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
15.00 - Za + Leszka Straszewskiego w 4 rocz. śm., oraz za ++ z pokrew.
- Za + Antoniego w 3 rocz. śm., ++ Józefa i Annę, ++ z rodziny i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ Dzisiaj III Niedziela Zwykła. Człowiek współczesny potrzebuje silnej wiary, potrzebuje

nadziei, która jest światłem w trudnych i beznadziejnych sytuacjach ziemskiego
pielgrzymowania. Źródłem tego wszystkiego jest zawsze Jezus Chrystus obecny w
Eucharystii, dlatego zachęcamy gorąco wszystkich parafian do częstego udziału we Mszy
św., nie tylko w niedzielę i święta.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo kolędowe, serdecznie zapraszamy. W katedrze
opolskiej uroczyste zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W poniedziałek obchodzimy w Kościele katolickim w Polsce Dzień Islamu. Został
on ustanowiony decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako „dzień modlitw poświęcony
islamowi”. Organizuje go Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.
♦ We wtorek Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. To dzień modlitwy i
duchowej solidarności z tymi, którzy niewinnie cierpieli i zginęli podczas II wojny
światowej.
♦ W czwartek Msza św. wieczorna o godz. 17.00, zapraszamy także dzieci, które
spędzają ferie zimowe w parafii na eucharystyczne spotkanie z Chrystusem.
♦ W piątek 30 stycznia br. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Strzelcach
Opolskich zostanie rozegrany Turniej Piłkarski o Puchar Ks. Prałata Zygmunta
Lubienieckiego. Wystąpią w nim drużyny księży z diecezji: Częstochowskiej, Bielsko –
Żywieckiej, Świdnickiej, Gliwickiej, Opolskiej oraz drużyna szafarzy Komunii Świętej
z Diecezji Opolskiej. Sympatyków piłki nożnej zapraszamy do kibicowania,
przewidziane są atrakcyjne nagrody i konkursy.
♦ W sobotę od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do

spowiedzi.
♦ Diecezjalny Przegląd Kolędników Misyjnych odbędzie się w sobotę 7 lutego 2015 r. o
godz. 10.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Duszpasterski do 31 stycznia br.
♦ Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu,
zaprasza na rekolekcje dla maturzystów, które odbędą się w dniach 13-15 marca.
Rekolekcje
poprowadzi ks. Jerzy Krawczyk, ojciec duchowny Seminarium
Duchownego w Opolu. Serdecznie zapraszamy młodzież męską, zwłaszcza
tegorocznych maturzystów.
♦ Zapraszamy parafian i osoby zainteresowane do udziału w pielgrzymce parafialnej
do Rzymu, która planowana jest na początek lipca br. Spotkanie informacyjne odbędzie
się w niedziele 8 lutego o godz. 16.30.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w
nowym tygodniu.
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
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ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Prezentujemy logo Roku Życia Konsekrowanego 2015, który zapowiedział
Papież Franciszek. Projekt przedstawiła Kongregacja ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraża ono podstawowe
wartości tej szczególnej formy życia i podkreśla „nieustanne działanie Ducha
Świętego, który w ciągu wieków pomnaża bogactwa płynące z praktyki rad
ewangelicznych poprzez liczne charyzmaty”.
Logo przedstawia gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim
słowa „pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest
przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad
symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie
wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej.
Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający
często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego
świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w
Kościele dzisiaj” (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo,
Nadzieja” (Evangelium, Prophetia, Spes).
ŚW. JAN PAWEŁ II O ŻYCIU KONSEKROWANYM:
„Obecność życia konsekrowanego w całym świecie oraz ewangeliczny
charakter jego świadectwa to przekonujące dowody na to, że nie jest ono
rzeczywistością odosobnioną i drugorzędna, ale sprawą całego Kościoła” (VC 3).
Na „widowni życia” w pierwszym rzędzie obok małżeństwa i kapłaństwa
znajduje się także życie konsekrowane. Czasem skryte, często niedoceniane, jest
jednak ważną „cegiełką” w budowli Kościoła. Uwierzmy w to!
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

