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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 6,1-6)
„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta.
A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł
szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu,
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On
to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie
cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla,
syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?
Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I
powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w
swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim
domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu,
jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał”.
Trudno było uwierzyć mieszkańcom doświadczyć
działania
Bożej
rodzinnego miasta Jezusa, że człowiek, opatrzności i usłyszeć wolę Boga. Może
którego znali od dzieciństwa, może być właśnie poprzez Twoich najbliższych i
oczekiwanym Mesjaszem. Bóg może w miejscach, które codziennie mijasz,
posługiwać się ludźmi z naszego mówi do Ciebie Bóg?
najbliższego otoczenia, aby przez nich
PANIE, TY PRZECHODZISZ TAK
przekazywać swoją wolę. Mąż lub żona,
CZĘSTO OBOK MNIE I STAWIASZ NA
dziecko, członek mojej wspólnoty –
MOJEJ DRODZE RÓŻNE OSOBY.
może właśnie te osoby mają być dla
OTWÓRZ MOJE UCHO, ABYM
mnie przewodnikami w drodze do USŁYSZAŁ TWÓJ GŁOS I UWIERZYŁ, ŻE
Boga? Nie trzeba wcale jechać do
TO TY WŁAŚNIE DO MNIE MÓWISZ.
odległych sanktuariów albo spotykać
sławnych
kaznodziejów,
aby
Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość,
udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z
niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście.
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PONIEDZIAŁEK – 6.07.2015 – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
7.00 - Za + rodziców Gertrudę i Karola, ++ dziadków z obu stron, + ciocię Rozalię, + brata Edwarda,
szwagierkę Martę oraz ++ z całego pokrewieństwa.
18.00 - Za + męża i ojca Henryka Buratowskiego, ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak,
Władysława i Ksawerę Buratowskich, ++ z rodzin Walczak i Buratowski oraz o błog. Boże i
zdrowie dla Krystyny oraz syna Andrzeja z rodziną.
- Za + męża i ojca Rajnharda Lokajewskiego w 3 rocz. śm.
WTOREK – 7.07.2015
7.00 - Za + mamę Annę.
18.00 - Za + męża Leszka w 6 rocz. śm., + zięcia Henryka, ++ rodziców, dziadków, ++ z pokrew. i d.
w c.
- Za + ojca Kazimierza w rocz. śm., + matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę oraz ++ z
rodzin Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
ŚRODA – 8.07.2015 – wsp. św. Jana z Dukli
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Stanisławy oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + ojca Władysława, ++ rodziców Otylię i Gerarda, siostrę Zofię, ++ szwagrów oraz ++ z
rodz. Iwanecki i Dziedzic.
CZWARTEK – 9.07.2015
7.00 - Za + Annę Wloka (od członków Żywego Różańca).
18.00 - Za + męża Czesława, ++ rodziców z obu stron, + brata, siostrę, ++ z rodziny i d. w c.
PIĄTEK –10.07.2015
7.00 - Za + Emila i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Franciszka Dubaj, ++ teściów Janinę i Stefana Sowińskich.
- Za + Małgorzatę Kowalczyk i d. w c.
SOBOTA – 11.07.2015 – Święto św. Benedykta
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Urszuli z ok. kol. rocz. ur.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + syna i brata w 5 rocz. śm., ++ rodziców, 2 szwagierki, 3 szwagrów, ++ sąsiadów Golec i
wszystkich ++ z rodziny.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Jana i Żanety oraz o błog. Boże
dla całej rodziny.
8.30 - Za + męża Rudolfa Kania, ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, + teścia Pawła, żony Katarzynę
i Gertrudę, ++ dziadków, ++ z pokrew. i d. w c.
- Za ++ rodziców Annę i Henryka Arciuch, + teścia Rudolfa Kania, ++ dziadków, ++ z pokrew. i
d. w c.
10.00 - Roczki: Żarski Paweł, Żarska Paulina, Bariasz Wiktoria.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Agnieszki i Artura i ich dzieci Miłosza i Mateusza.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 50 rocz. ślubu Kazimiery i Henryka oraz o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Zofii i Andrzeja Czajor oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
15.00 - Za + Mariana Bosakowskiego w 4 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za + mamę Aleksandrę Wróbel w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny
16.0 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XIV Zwykła Niedziela. Kościół przypomina nam nieustannie, że życie

człowieka jest wędrówką do domu Ojca i w tej wędrówce obowiązuje wszystkich jedyne
prawo – prawo miłości. To miłość jest sprawdzianem naszej wiary w codziennym życiu.
Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W poniedziałek 6 lipca odbędzie się 50. Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka

Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych na Jasną Górę. W programie: 10.00 –
powitanie w bazylice i Różaniec; 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Adama
Wodarczyka; 13.30 – Droga Krzyżowa na Wałach; 14.30 – Nabożeństwo Lourdzkie.
♦ W środę wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana.
♦ W sobotę święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
♦ W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
♦ Na Górze św. Anny w niedzielę Dzień Modlitw Niewidomych.
♦ Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają młodzież na doroczne Święto

Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 20-25 lipca 2015r. Trwają zapisy do
udziału w tym radosnym ogólnopolskim spotkaniu młodzieży. Szczegółowy program
spotkania na stronie internetowej (http://swietomlodziezy.com).
♦ W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

zwracamy się do wiernych parafii naszej diecezji z apelem o dar krwi. Czas wakacji,
który rozpoczęliśmy podnosi niestety statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń
losowych, które krew czynią darem bezcennym.
♦ Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek wierzący

pamięta o swojej chrześcijańskiej godności a także o obowiązkach płynących z wiary, a
zwłaszcza o codziennej modlitwie i należytym świętowaniu niedzieli przez udział w
niedzielnej Eucharystii.
♦ Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu.
♦ Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w

nowym tygodniu, a udającym się na wakacje i urlopy wzmocnienia sił fizycznych i
duchowych oraz dobrego wypoczynku.
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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O LEKTURZE DUCHOWEJ
Nie bierzcie wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu (Rz 12,2)

Powyższe słowa św. Pawła zawierają niezwykle ważną regułę
życia duchowego. Aby stać się człowiekiem Chrystusowym,
nowym stworzeniem w Nim, potrzebujemy głębokiej przemiany
całej naszej osoby. Na to kształtowanie się w nas człowieka wewnętrznego istotny wpływ
ma to, czym karmimy nasz umysł, jakimi treściami się napełniamy. Dlatego św. Paweł
przestrzega: Nie bierzcie wzoru z tego świata. Jeśli napełniamy się treściami
przesiąkniętymi duchem tego świata, to prędzej czy później w sercu oddalimy się od Boga
i Jego Miłości, stracimy smak rzeczy Bożych, zagłuszymy najgłębsze pragnienia naszego
serca, zaczniemy być kuszeni do powierzchowności w życiu duchowym. Aby ustrzec nas
przed tym niebezpieczeństwem mistrzowie życia duchowego podkreślają ważność i
konieczność lektury duchowej. Św. Hieronim opisuje pewne pouczenie dotyczące tego
problemu, które otrzymał od Boga, kiedy był jeszcze klerykiem. Jak sam wspomina, był w
tym czasie rozmiłowany w literaturze świeckiej, rozczytywał się w dziełach Cycerona,
Wergiliusza i innych. Otrzymał wtedy następującą łaskę: We śnie został jakby przeniesiony
przed trybunał Boga, który zapytał go surowo, kim jest. „Jestem chrześcijaninem” –
odpowiedział. „Kłamiesz – powiedział do niego najwyższy Sędzia – jesteś cyceronianin, bo
gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje”. I wydany został rozkaz, aby go ubiczowano.
„Czułem po przebudzeniu – pisze św. Hieronim – że to było czymś więcej niż snem, była to
rzeczywistość, gdyż miałem na ramionach ślady uderzeń bicza, które otrzymałem. Odtąd
zacząłem czytać Pismo Święte z większym zapałem, niż poprzednio czytałem książki
świeckie”.
Lektura duchowa obejmuje czytanie Pisma Świętego, które jest Księgą Życia.
Przez jego rozważanie udzielane są nam specjalne łaski pomocne w naszej przemianie
duchowej. Słowo Boże ma moc sprawić w nas to, co oznacza. Znajdziemy w Nim zawsze
nowe światło i nową siłę. Dlatego trzeba je ciągle czytać i do niego wracać.
Oprócz Pisma Świętego bardzo owocna jest lektura pism autorstwa świętych,
które również mogą udzielić nam wiele światła i mogą rozgrzać nasze dusze oraz lektura
żywotów świętych. Poprzez lekturę duchową możemy zobaczyć rozległe perspektywy
życia chrześcijańskiego, pobudzające nas jeszcze bardziej do pragnienia świętości i
zjednoczenia z Bogiem. Ci, którzy dadzą się przeniknąć tym pragnieniem, znajdą w Piśmie
Świętym i innych dziełach duchowych wszystko, co im potrzebne; czytając, usłyszą naukę
Mistrza wewnętrznego. Czytanie duchowe dobrze jest rozpocząć modlitwą o uproszenie
nam ducha wiary, który uchroni nas przed zbytnią ciekawością, próżnością intelektualną,
tendencją do krytykowania.

