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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
Z Ewangelii wg św. Jana (J 3,14-21)
„Jezus powiedział do Nikodema: „Jak
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na
tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto
spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są
dokonane w Bogu”.
Niezrozumiałą do końca pozostanie
dla człowieka kwestia, dlaczego Bóg
posłał swojego Syna, aby On przez ofiarę
krzyżową odkupił świat. Przecież mógłby
uczynić to w inny, bardziej bezkrwawy
sposób. Jeśli jednak wybrał dla swojego
Syna taką właśnie drogę, to nie
oczekujmy, że nasze ziemskie życie
będzie wolne od krzyży i utrapień dnia
codziennego. Ofiara krzyża wpisana jest
w
dzieje
ludzkości
i
każdego
pojedynczego człowieka. Trzeba przy
tym pamiętać, że tak, jak krzyż
doprowadził
Jezusa
do
zmartwychwstania, tak i my, wierząc w

Syna
Bożego,
z
Nim
zmartwychwstaniemy. To jest nowa
perspektywa, jaką przed każdym z nas
otworzył i wciąż otwiera Zbawiciel.
PANIE, TY JESTEŚ ŹRÓDŁEM
PRAWDZIWEJ ŚWIATŁOŚCI. OŚWIEĆ
PROMIENIEM TWOJEJ ŁASKI MROKI
MOJEGO SERCA, ABYM TAKŻE W
OBLICZU KRZYŻY, JAKIE NOSZĘ W MOIM
ŻYCIU, DOŚWIADCZYŁ TWOJEJ
ZBAWCZEJ MOCY.
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PONIEDZIAŁEK – 16.03.2014
7.00 - Za ++ rodziców Walburgę i Jerzego, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
18.00 - Za + ojca Józefa Kowolik w kol. rocz. śm., + matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z
rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy i Szczygieł oraz za d. w c.
- Za + męża Piotra w 12 rocz. śm., ++ syna Edwarda, siostrę Marię, brata Józefa, ++ rodziców i
teściów, ++ z rodziny, ++ znajomych i d. w c.
WTOREK – 17.03.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Zofię Czerniec, + ojca Michała, ++ z rodziny Czerniec, Kuliś i d. w c.
- Za ++ rodziców Bronisławę i Józefa Żądło, ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
ŚRODA – 18.03.2015
7.00 - Za + Edwarda Słowińskiego w rocz. ur., ++ z rodziny Rupacz, Słowiński i Baczyński.
18.00 - Za + ojca Władysława Opiło w 1 rocz. śm., + mamę Mieczysławę, ++ dziadków Stanisława i
Ewę, Wojciecha i Franciszkę oraz ++ z rodz. i pokrew. i d. w c.
- Za + mamę Marię Szczędzina w 1 rocz. śm. i d. w c.
CZWARTEK – 19.03.2015 – Uroczystość św. Józefa
7.00 - Za + męża Józefa Wloka, ++ rodz. z obu stron, siostrę Hildegardę, 3 szwagrów i d. w c.
9.00 - Msza św. za Parafian oraz w int. czcicieli św. Józefa.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + ojca Mieczysława, 2 żony, ++ braci Józefa, Andrzeja, Jerzego i Mieczysława, Marię i
Stanisława Świda ++ z rodziny i d. w c.
- Za + ojca Józefa, brata Zbigniewa, + mamę Mariannę, ++ ciocię i bratową Alicję i ++ z
rodziny.
PIĄTEK – 20.03.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm. z prośbą o błog Boże i zdrowie dla Łucji i Gertrudy.
18.00 - Za + żonę Marię, Alfreda i Marię Smykała, + męża Marcina, teściów Alfreda i Marię Wybraniec,
++ rodziców Jadwigę i Jana Waloszek oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + brata Józefa Kozak i jego żonę Joannę.
SOBOTA – 21.03.2015
7.00 - Za + Stanisława Skoczeń, jego rodziców Franciszka i Marię, ++ rodzeństwo i żonę Teresę oraz
d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Wiktorii i Józefa oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Leonarda i Elżbietę w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2015
7.00 - Za + ojca Franciszka w kol. rocz. śm., + mamę Klarę, ++ dziadków, + kuzynkę Salomeę i +
Ks. Ryszarda.
8.30 - Za + męża i ojca Erwina Koprek w kol. rocz. śm., ++ rodziców Sowa, Koprek, ++ 4 braci i
siostrę oraz ++ z rodziny Sowa i Koprek oraz d. w c.
- Za + Franciszka Wacholz, jego żonę Marię, synów Joachima i Engelberta, ++ z pokrew.
Wacholz i Koprek , ++ z rodziny i d. w c.
10.00 - Za + męża Andrzeja z ok. ur., ++ rodziców, dziadków i ++ z rodz. Chwiłowicz i Przybyłek.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 82 rocz. ur. Doroty z prośbą o błog. Boże i zdrowie.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Elżbiety oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
- Za + ojca i teścia Jana Łacny w 30 dzień po śm.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Ruty z ok. 65 rocz. urodzin.
- Za + Kazimierza Noga, ++ z rodziny i d. w c. i ++ z pokrew. Noga i Kowal.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu. Czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest
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Niedzielą Radości. Źródłem chrześcijańskiej radości jest zawsze Jezus Chrystus, który
objawia nam swoją miłość i okazuje miłosierdzie wobec każdego grzesznika, który się
nawraca. O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek 16 dzień miesiąca przeżywamy w naszej parafii Dzień Papieski. Po
Mszy św. wieczornej zapraszamy na Drogę Krzyżową ze Św. Janem Pawłem II. Na
wieczorne nabożeństwo prosimy przynieść świece.
W czwartek obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny.
Św. Józef jest opiekunem Kościoła świętego i naszych rodzin, patronuje cieślom i
stolarzom, jest także patronem dobrej śmierci. O godz. 9.00 Msza św. w intencji
Parafian i wszystkich czcicieli św. Józefa.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.
wieczorną i Droga Krzyżowa dla dzieci, zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i
rodziców. Po Mszy św. będzie spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych oraz będą
do nabycia książeczki „Droga do nieba” dla dzieci przygotowujących się do I
Komunii św.
W piątek o godz. 17.00. Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
W piątek o godz. 19.00 w parafii Chrystusa Króla w Kadłubie modlitewne
spotkanie dla młodzieży dekanatu Strzelce Opolskie. Zachęcamy młodzież z naszej
parafii do udziału.
W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii ks. Jurija Małeckiego z
Ukrainy, który miejscowości Hajsyn w obwodzie winnickim buduje kościół dla
tamtejszej wspólnoty katolickiej. Obecna sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna,
dlatego jest zmuszony szukać pomocy u braci katolików w Polsce. Niech wielkopostny
dar naszych serc przyniesie błogosławione owoce.
Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece
wielkanocne, kartki świąteczne, dewocjonalia, książki religijne i Pismo św.
Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Nysie zaprasza uczniów klas
VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjum na Dzień Otwartych
Drzwi Szkoły, który odbędzie się w sobotę 21 marca 2015 r. w godz. 10.00 – 13.00.
Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza w sobotę 21 marca 2015 r. na Wielkopostny
Dzień Skupienia. Rozpocznie się on o godz. 9.30 w Nysie.
Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 14.00 do
Katedry Opolskiej osoby żyjące w związku niesakramentalnym na wspólne
nabożeństwo pokutne.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce parafialnej do Włoch, która odbędzie się w
dniach od 27 czerwca do 7 lipca. Całkowity koszt pielgrzymki 1900 złotych. Zapisy w
kancelarii parafialnej do 22 marca wraz z przedpłatą w kwocie 300 złotych na poczet
wcześniejszej rezerwacji miejsc w hotelach.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu oraz
owocnego przeżycia czasu pokuty i nawrócenia.
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU NAZYWANA
JEST NIEDZIELĄ LAETARE.
Jej nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście: Raduj
się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie.
Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i
nasycajcie u źródła waszej pociechy.
„Raduj się, wesel się Jerozolimo”. To wezwanie do radości wydaje się czymś
niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego
Postu. Tradycja niedzieli Laetare sięga do początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem
ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli
dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości.
Od XVI wieku tego dnia, zwanego również „Niedzielą Róż”, w Rzymie w
Bazylice św. Krzyża papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla
Kościoła.
Inna nazwa tej niedzieli to „Niedziela matczyna”. Dla chrześcijan ta niedziela
upamiętniała nie tylko macierzyństwo ludzkie, ale także macierzyństwo Kościoła oraz
matczyną godność Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie w tym dniu służba
otrzymywała dzień wolny, by udać się do swojego kościoła parafialnego, często z
rodzinami. Ze względu na obciążenie pracą, był to jeden z niewielu dni w roku, kiedy
cała rodzina mogła spotkać się razem. Liturgia Laetare zwyczajowo obchodziło się
więc w kościele parafialnym, gdzie przynoszono kwiaty jako wyraz wdzięczności za
„duchowe macierzyństwo” (później był to też dzień wręczania kwiatów matkom).
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to także „Niedziela wytchnienia”. Ostry
rygor postny był tego dnia łagodzony.
W Wielkim Poście często patrzymy na Chrystusa cierpiącego i umierającego.
Znajdujemy w nim nadzieję, że wszystkie nasze troski rozumie i przez to jest Bogiem
bliskim. Odczuwamy żal za nasze grzechy i zaniedbania, bo przecież „to nie gwoździe
Cię przybiły, lecz mój grzech”. Skoro Jezus tyle za nas cierpiał, to warto, abyśmy się
poprawili, pracowali nad sobą z nową gorliwością.
W tej wielkopostnej mobilizacji jest mała pułapka. Jaka? Nasza aktywność i
nasz wysiłek. Św. Paweł przypomina w Liście do Efezjan, że łaską jesteśmy zbawieni.
Ratunek nie przychodzi przez to, że tyle i tyle poszczę, tyle i tyle się modlę, czy daję
jałmużnę, ale przez Jezusa i Jego ofiarę.
ŚW. JAN PAWEŁ II O ŻYCIU KONSEKROWANYM
„Odrodziła się też praktyka konsekracji wdów oraz konsekracja wdowców. Osoby
te, składając wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak Królestwa Bożego,
konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi” (VC 7).
Może się wydawać, że macierzyństwo i ojcostwo to powołanie na tyle stateczne, że
już w życiu człowieka niewiele zaskoczy. Okazuje się, że po śmierci współmałżonka
można odkryć kolejny etap planu Bożego i zaangażować się radykalnie przez konsekrację
dla Królestwa.

