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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 6,1-6)
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad
duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z
sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba,
ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie
obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch
sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni
więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.”.
Jezus ceni prostotę w życiu i którą wyznajemy, nie zatrzymujmy się
zachowaniu uczniów. Gdy rozesłał ich na tym i nie blokujmy się na ludzi.
w świat, aby głosili Ewangelię, nakazał Róbmy to, do czego czujemy się
im, aby nie brali ze sobą nadmiaru powołani. Uczniowie strząsają pył z nóg
rzeczy. Gromadząc dobra materialne, i idą dalej, głosząc Dobrą Nowinę i
bardzo łatwo ulegamy pokusom wypędzając złe duchy.
zachłanności
lub
łakomstwa.
JEZU, TY, KTÓRY WYZWALASZ NAS Z
Przestajemy być wolni, gdy dobra
MOCY CIEMNOŚCI I PROWADZISZ KU
materialne biorą nad nami górę.
WOLNOŚCI DZIECI BOŻYCH, DODAJ MI
Człowiek
duchowo
wolny
nie
ODWAGI, ABYM NIE ZNIECHĘCAŁ SIĘ
uwarunkowuje swojego zachowania ani
WOBEC TRUDNOŚCI, JAKIE MOGĘ
od okoliczności, ani od osób. Gdy ktoś
NAPOTKAĆ W WYZNAWANIU CIEBIE.
nie akceptuje nas z powodu Ewangelii,
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na
Boże, Ty
przez uniżenie spraw,
się Twojego
podźwignąłeś
upadłą
ludzkość,
drogę
sprawiedliwości,
niechSyna
ci, którzy
uważają się
za chrześcijan,
udzielwszystko,
swoim wiernym
duchowej radości
i spraw,
aby oswobodzeni
z z
odrzucą
co się sprzeciwia
tej godności,
a zabiegają
o to, co jest
niewoli grzechu nią
osiągnęli
wieczne szczęście.
zgodne.
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PONIEDZIAŁEK – 13.07.2015 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za ++ teściów Józefa i Jadwigę Nitka, ++ z pokrew. i d. w c.
9.00 - Za wszystkich chorych i osoby starsze.
- Za ++ rodziców Józefa i Elżbietę Pszowski,++ teściów Władysława i Anielę Dac oraz o błog. Boże i zdrowie
dla dzieci i dla całej rodziny.
19.00 - Do B.Op. i MBFat… z prośbą o błog Boże i zdrowie dla wszystkich czcicieli MB Fatimskiej.
- Do B.Op. i MBFat. z podzięk. za szczęśliwy przebieg pielgrzymki do Rzymu i za wszelkie otrzymane łaski z
prośba o dalsze błog. Boże dla wszystkich jej uczestników i ich rodzin.
- Do B.Op. i MBFat…w int Hanny i Józefa z ok. kol. rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla rodziny
- Za + męża, ojca i dziadka Józefa Klyszcz, + matkę Klarę Sowa, + siostrę Elżbietę Kotyrba, + Józefa Sowa, ++
rodziców Katarzynę i Antoniego Gawlik, + Piotra Gawlik i d. w c.
- Za + męża Antoniego Kozołup w 10 rocz. śm., ++ rodziców Felicję i Józefa, Zofię i Antoniego, siostrę Marię,
brata Marka i d. w c.
- Za + Adriana Wachholz, jego ++ rodz. Engelberta i Gertrudę oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
- Za + Marzenę w 30 dzień po śm.
- Za + córkę Beatę w 30 dzień po śm.
- Za + wnuczka Rafała w 5 rocz. śm.
- O radość życia wiecznego w pewnej intencji.
WTOREK – 14.07.2015
7.00 - Za + Augustyna Rajn w 30 dzień po śmierci (od mieszkańców z ul. Osiedle).
18.00 - Za + Marię Bryndzak w 2 rocz. śm i ++ z rodziny.
- Za + Renatę Szumską z ok. ur. oraz za ++ rodziny i pokrew.
ŚRODA – 15.07.2015 – wsp. św. Bonawentury
7.00 - Za + teścia Józefa Pękacza, ++ dziadków z obu stron, + chrześniaka Tomasza Molendę i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ur. Róży oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. i im. męża Henryka oraz o błog. Boże dla rodziny.
CZWARTEK – 16.07.2015 – wsp. NMP z Góry Karmel
7.00 - Do B. Op. i MB Szkaplerznej… z ok. 70 rocz. ur. Marianny oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
18.00 - Za + mamę Otylię w rocz. śm., + ojca Alojzego, brata Joachima, dziadków z obu stron, ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 10 rocz. ślubu Michała i Katarzyny oraz o błog. Boże dla rodziny.
PIĄTEK –17.07.2015
7.00 - Za ++ rodziców Irenę i Juliana Wiak oraz siostrę i szwagra Ekiert i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ z rodziny Kuśnierz i Lemke oraz za d. w c.
- Za + Krystynę Nawrot w kol. rocz. śm.
SOBOTA – 18.07.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla córki Doroty z ok. ur.
12.00 - Do B. Op. i MB Fam… z ok. 75 rocz. ur. Anny Mateja oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + męża Jana Ruta w kol. rocz. śm. oraz za ++ teściów i ++ z rodziny.
- Za + Henryka Michalskiego w 30 dzień po śm.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.07.2015
7.00 - Za + Jerzego Kołodziej, ++ z pokrew. Kołodziej, Kruszyna i Pluta oraz o błog. Boże dla rodziny.
8.30 - Za + mamę Klarę w 7 rocz. śm, ++ mężów Józefa i Franciszka, ++ rodziców i rodzeństwo.
- Za + mamę Zdzisławę w 1 rocz. śm., ++ jej rodziców, siostry i brata oraz za + Michała.
10.00 - Za + męża Stanisława Chutnik w 6 rocz. śm. oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 r. śl. Iwony i Ryszarda Chudy oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 r. ślubu Marii i Krystiana oraz o błog. Boże dla dzieci i całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Anny oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
12.15 - Chrzest: Maksymilian Misz, Mateusz Klima.
15.00 - Za + Rajmunda Wybraniec w 5 rocz. śm, ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 35 rocz. ślubu Marioli i Bogdana oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur. Martyny oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XV Zwykła Niedziela. Kościół zachęca nas do budowania wspólnoty z Bogiem i

z braćmi opartej na fundamencie wiary i miłości. Źródłem tej wspólnoty jest zawsze
Jezus Chrystus obecny w Eucharystii. Dlatego gorąco zachęcamy i zapraszamy parafian
do częstego udziału we Mszy św., także w dni powszednie.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek 13 lipca obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej.

Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o pokój dla świata i o
nawrócenie grzeszników oraz o umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach. Msze
św. będą o godz. 7.00; 9.00; i wieczorna Msza św. o godz. 19.00. Różaniec fatimski o
godz.: 6.30, 12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja fatimska z figurą Matki Bożej.
Na wieczorne nabożeństwo przynosimy świece. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do feretronu.
♦ W środę wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
♦ W czwartek 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel była

pierwszym miejscem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie w Ziemi Świętej, w
ojczyźnie Pana Jezusa. Tam wzniesiono pierwszą kaplicę ku czci Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Od Góry Karmel bierze swoją nazwę zakon karmelitów.
♦ W czwartek 16 dzień miesiąca - Dzień Papieski. Po Mszy św. rano i wieczorem

modlitwy do św. Jana Pawła II.
♦ W niedzielę 19 lipca na Górze św. Anny uroczyste obchody ku czci Matki Bożej

Szkaplerznej.
♦ Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają młodzież na doroczne Święto

Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 20 do 25 lipca (poniedziałek - sobota). Będą
to dni braterstwa, modlitwy i refleksji nad swoim życiem oraz świadectwa wiary.
Zachęcamy młodzież do udziału w tym radosnym spotkaniu.
♦ Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę wyruszy z Opola w poniedziałek 17

sierpnia by już w sobotę 22 sierpnia stanąć przed obliczem Czarnej Madonny.
Wszystkich wytrwałych pielgrzymów zapraszamy na pielgrzymi szlak. Informacje
szczegółowe i zapisy w parafii św. Wawrzyńca.
♦ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zwraca się

ponownie do wiernych parafii diecezji opolskiej z apelem o dar krwi. Czas wakacji,
który rozpoczęliśmy podnosi niestety statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń
losowych, które krew czynią darem bezcennym w ratowaniu życia ludzkiego. Akcja
prowadzona jest od 1 lipca do 31 sierpnia.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary

duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w

nowym tygodniu a wszystkim udającym się na wakacje i urlopy dobrego
wypoczynku.

4

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

POWOŁANIE ZAKONNE
JAKO SZCZEGÓLNY DAR OD BOGA
Papież Franciszek rok duszpasterski 2014/2015
ogłosił jako rok życia konsekrowanego. Powołanie do
życia zakonnego można powiedzieć krótko, że to wybranie
ludzi na służbę Bogu. Powołanie dane jest każdemu człowiekowi, np. do życia, do
świętości, do pełnienia różnych zadań w świecie. Powołanie i wybranie to szczególny
dar od Boga, którym Jezus obdarza konkretnego człowieka, by szedł do ludzi w Jego
imieniu i głosił naukę słowem oraz życiem. Pan Jezus wybrał sobie Dwunastu
Apostołów, żeby byli Jego przyjaciółmi i pomocnikami, aby po Jego odejściu szli oraz
głosili Ewangelię. Jezus wybrał także niewiasty, kobiety, które słuchały Jego nauki i
wspomagały w posłudze. One także stały się apostołkami. I tak jest do dziś. Wciąż
Jezusowi potrzebne są dobre, czułe kobiece serca, siostry zakonne. Dlatego to właśnie
dziś będziemy sobie mówić o ich powołaniu i apostolstwie.
Gdybyśmy mogli teraz wykorzystując najnowsze technologie przelecieć na
światem i podglądnąć, co robią siostry na różnych kontynentach, w różnych
miejscach, to zobaczylibyśmy:
że tyle sióstr modli się, adoruje Jezusa, siostry nie tylko mówią nam o Jezusie a
Jezusowi o nas;
wiele domów dziecka, w których siostry dzień i noc mieszkają pod jednym
dachem z opuszczonymi dziećmi;
domy z dziećmi upośledzonymi, których rodziny się wstydzą i oddają do
zakładów pod opiekę sióstr;
wiele przedszkoli, ochronek, świetlic, szkół, akademików katolickich, w których
siostry wychowują dzieci i młodzież;
miejsca opuszczone przez cywilizację, gdzie siostry każdego dnia odwiedzają
chorych i samotnych: narkomanów, alkoholików, samotne matki;
szpitale, w których siostry pracują i opiekują się chorymi;
w środkach masowego przekazu, gdzie siostry dbają o piękno słów i obrazu;
kościoły, gdzie siostry dbają o piękno zewnętrzne liturgii;
domy rekolekcyjne, gdzie siostry pomagają ludziom w odnajdywaniu Boga;
Czy są potrzebne dziś siostry zakonne? Oczywiście, że wciąż są potrzebni ci,
którzy będą ludziom przypominać, że Bóg jest i że ich kocha. Bardzo są potrzebni ci,
którzy jak wiele świętych sióstr zakonnych zapomną o sobie i będą dla innych
znakiem Bożej Opatrzności oraz nieustannej troski Boga o każdego człowieka,
zwłaszcza tego najmniejszego i najuboższego.
W jednym z kościołów zniszczonych podczas II wojny światowej znaleziono w
ruinach krzyż, na którym znajdował się wizerunek Chrystusa bez rąk. Ksiądz
Proboszcz odnowił krzyż, ale pozostawił Zbawiciela bez rąk. Pod krzyżem umieścił
napis: „Nie mam własnych rąk, aby czynić dobrze. Czekam na wasze ręce”. Czy
nasze ręce są na to gotowe? Czy moje i Twoje życie jest Ewangelią, którą mogą
czytać inni ludzie?

