Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Opolskich
nr 18/2015 (218)

3 maja 2015

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 15,1-8)
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który
uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie
nie przynosi owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem
do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was
trwać będę. Podobnie jak latorośl nie
może przynosić owocu sama z siebie, o ile
nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja
jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we
Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i
wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
Maryja jest dla nas wzorem osoby,
która zaufała bezgranicznie Bogu.
Otrzymała od Niego przywilej bycia
matką Zbawiciela. Swoim „tak” w dniu
zwiastowania weszła na drogę, która
choć wymagała od Niej trudu i ofiary,
przyniosła niezwykłe owoce. To dzięki
Jej posłuszeństwu ludzkość otrzymała
odkupiciela – Jezusa Chrystusa. Od
momentu chrztu jesteśmy wszczepieni w
tę winną latorośl, jaką jest Kościół.
Czerpiemy z niej duchowe soki

potrzebne do życia. Naszym zadaniem
jest wytrwać i nie dać się oderwać od
winnego szczepu. Szatan nieraz będzie
nas zwodził. Mamy jednak oparcie w
Maryi. Wzywajmy Jej orędownictwa.
MARYJO, NASZA KRÓLOWO I MATKO.
PROSZĘ CIĘ O OPIEKĘ DLA MNIE,
MOJEJ RODZINY, NAJBLIŻSZYCH I ZA
MOJĄ OJCZYZNĘ. WYPRASZAJ MI
ŁASKĘ WIERNEGO NAŚLADOWANIA
TWOJEGO SYNA I ZAUFANIA BOŻEJ
OPATRZNOŚCI.
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PONIEDZIAŁEK – 04.05.2014 – wsp. św. Floriana, męczennika
7.00 - Za + męża Antoniego w dniu ur., + siostrę Gertrudę, + brata Huberta, ++ szwagrów i
szwagierki i za ++ z rodziny Tomala i Klama.
18.00 - Za ++ Julię i Feliksa Woźniackich, Zofię, Annę, Kazimierza Opioła, Janinę i Adama
Kamińskich, Leonarda i Piotra Juda, oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Za + Sabinę Mielcarz i ++ z rodziny.
WTOREK – 05.05.2015
7.00 - Za + Emila i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + żonę Marię Kuszela w dniu ur. , + jej matkę Elżbietę Skrzypczyk, ++ rodziców Annę i
Romana Kuszela, bratową Gertrudę, szwagra Wilhelma Wacławczyk i d. w c.
- Za + mamę Emilię w rocz. ur., ++ z pokrew. i d. w c.
ŚRODA – 06.05.2015 – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Helenę z ok. ur., + ojca Józefa, siostrę Danutę i d. w c.
- Za + ojca Zygmunta.
I CZWARTEK miesiąca – 7.05.2015
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
17.00 - Msza szkolna:
- Za ++ rodziców Gertrudę i Walentego Janocha, ++ braci Henryka, Teofila i Jerzego, ++
siostry Klarę i Urszulę, ++ bratowe Helenę i Gertrudę, szwagrów Jana, Zenona i Franciszka.
- Za + męża Stanisława Śledź oraz brata Stanisława.
PIĄTEK – 08.05.2015 – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i męczennika
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego dla kleryka Wawrzyńca z
Kamerunu.
18.00 - Za + mamę Janinę Marnik, ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. im. Stanisławy oraz o błog. Boże i zdrowie w pewnej intencji.
SOBOTA – 09.05.2015
7.00 - Za + Mariannę Obel, Renatę Siwek i d. w c.
12.00 - Msza św. ślubna: Matuszczak Justyna – Wloszik Waldemar
15.30 - Chrzest: Jan Żeleźny
16.00 - Do B. Op. i MB Fatm.,.. z ok. 60 rocznicy urodzin Ireneusza oraz o błog. Boże w rodzinie
18.00 - Za + wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, + Stanisława Stykę, mężów Mieczysława i
Czesława, ++ rodziców, teściów, braci i siostrę.
- Za ++ Stanisława Raniowskiego, + żonę Danutę, brata, ++ z rodziny oraz o błog. Boże i
zdrowie w rodzinie
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA –10.05.2015
7.00 - Za + Marię Działo w rocz. śm, ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Za + męża Stanisława Chutnik z ok. im. oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 22 rocz. ur. Kamili oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Msza św. za roczne dzieci.
- Za + wnuczkę Martynę.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Marii oraz z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
- Za + męża Edmunda Bogackiego, + syna Janusza, + synową Teresę, ++ z rodziny.
15.00 - Za + Anielę Marek-Drzymała i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ur. Elżbiety oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
16.00 - Nabożeństwo majowe.
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Matce Syna Bożego. Majowe nabożeństwa gromadzą w każdym kościele i kaplicy
rzesze czcicieli Maryi, by modlitwą i pieśnią oddać hołd Bożej Rodzicielce.
Zapraszamy wszystkich parafian, także dzieci i młodzież do udziału w
nabożeństwach majowych, które odbywają się w dni powszednie o godz. 17.30, a w
niedzielę o 16.00.
W poniedziałek 4 maja czcimy św. Floriana, patrona strażaków.
Po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży z klas III gimnazjum.
W środę święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest równocześnie Mszą św.
wieczorną, zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców. Po Mszy św. będzie nabożeństwo
majowe i spotkanie kandydatów na ministrantów.
W piątek 8 maja obchodzimy uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski. W kościele seminaryjno-akademickim w Opolu o godz. 17.00
celebrowana będzie Msza św. odpustowa ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika,
patrona seminarium, w czasie której kandydaci do święceń złożą wyznanie wiary.
W sobotę 9 maja w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu ks. Biskup Paweł
Stobrawa udzieli święceń diakonatu 14 alumnom z diecezji opolskiej.
Na Górze św. Anny o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla
przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich z dekanatu Strzelce Opolskie,
Krapkowice, Kamień Śląski.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla wszystkich ministrantów.
Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w naszej parafii 24 maja o godz. 11.00. W
tym tygodniu dzieci komunijne będą miały dodatkowe spotkanie i próbę w piątek o
godz. 16.00 – obecność wszystkich dzieci obowiązkowa.
W tym tygodniu młodzież przystępuje do egzaminów maturalnych, wszystkim
życzymy światła i mocy Ducha Świętego oraz błogosławieństwa Bożego.
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca się z prośbą do wszystkich
parafii diecezji opolskiej o pomoc w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Zbiórka sprzętu w naszej parafii odbędzie się 14 maja w godz. od
10.00 do 14.00.
Kongregacji ds. Kultu Bożego podjęła decyzję o włączeniu do treści Litanii
Loretańskiej kolejnego wezwania. Po słowach „Matko łaski Bożej” należy odmówić
wezwanie „Matko miłosierdzia”. Zmianę należy uwzględnić podczas tradycyjnych
nabożeństw majowych.
Zachęcamy gorąco parafian do czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy
Gość Niedzielny, Różaniec, Rycerz Niepokalanej i Głos Ojca Pio.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, które
przeznaczone są na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu. Dziękujemy
także za ofiary, życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej wspólnoty.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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DLACZEGO MATKA BOŻA ZOSTAŁA
OGŁOSZONA KRÓLOWĄ POLSKI?
To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać
Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama
Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało
się to w Neapolu we Włoszech, w 1608 roku. Takie
przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio
Mancinelli, jezuita, który żył na przełomie XVI i XVII
wieku. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego
Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem
do świętych naszych rodaków - Stanisława Kostki i biskupa Stanisława. W swoich
modlitwach prosił Niepokalaną, by mu objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć w
Litanii loretańskiej.
Prawdopodobnie miało to miejsce w klasztorze jezuitów Gesu Nuovo. W wigilię
Wniebowzięcia 14 sierpnia 1608 roku, zatopiony w modlitwie Giulio zobaczył
Matkę Bożą. Widział też klęczącego u stóp Maryi współbrata z nowicjatu św.
Stanisława Kostkę, a przypadała wtedy jego czterdziesta rocznica śmierci. Na ten
widok o. Mancinelli zawołał „Królowo Wniebowzięta, módl się za nami”, na co
Matka Boża odpowiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to
królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ
osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. Po tych słowach o. Giulio
zakrzyknął: „Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!”. Wówczas
Maryja miłosiernie spojrzała na klęczącego przed Nią Stanisława Kostkę, potem na
o. Mancinellego i powiedziała: „Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, mój
Giulio”. Radość niezwykła napełniła serce zakonnika po tym widzeniu. Od tej
chwili modlił się: „Królowo Polski, módl się za nami” i wielokrotnie powtarzał:
„Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza”.
Mancinelli o swoim widzeniu powiedział przełożonym zakonu oraz polskim
jezuitom. Pytał też współbraci, gdzie jest to królestwo, którego Matka Boża
zechciała być Królową. Władze kościelne powołały komisję do zbadania
objawienia. Po roku wydała ona orzeczenie - objawienie jest prawdziwe. Wówczas
o. Giulio - mimo swoich 72 lat - rozpoczął pieszą pielgrzymkę do kraju, o którym
mówiła Maryja. 8 maja 1610 r. przybył do Krakowa, witany przez króla Zygmunta
III Wazę, biskupów i przedstawicieli wszystkich stanów. W ich asyście przekroczył
próg Katedry Wawelskiej, by tam odprawić Mszę świętą. Wtedy objawienie
powtórzyło się.
Sprawując Najświętszą Ofiarę przy grobie św. Stanisława Biskupa, zakonnik
miał kolejne objawienie. Maryja stanęła przed nim w wielkim majestacie i po raz
kolejny powiedziała: „Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który
jest Mi bardzo drogi, wstawiaj się więc do Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi
błagaj nieustannie, a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną”.

