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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 6,41-51)
„Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że
powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i
mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego
ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z
nieba zstąpiłem»?” Jezus im odpowiedział: «Nie
szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do
Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie
posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą
uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył
się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek
widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział
Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje:
kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata”.
Chleb materialny nigdy nie zaspokoi właściwego celu. Izraelici idący przez
duchowego głodu, jaki człowiek nosi w pustynię karmieni byli manną, która nie
sercu. Szatan kusi nas pragnieniem uchroniła ich od śmierci. Chrześcijanie,
władzy, pieniędzy i pożądliwościami którzy dają się karmić Ciałem i Krwią
cielesnymi. Natomiast Jezus daje się Chrystusa, mogą być pewni, że nie umrą
nam jako prawdziwy pokarm, który na wieki.
zapewnia życie wieczne. Kto decyduje
się pójść za Jezusem, wchodzi na pewną
MODLĘ SIĘ, JEZU, ZA TYCH
drogę. Nie jest to droga pozbawiona
WSZYSTKICH, KTÓRZY JESZCZE NIE
przeszkód. Są na niej zakręty i czasem
UWIERZYLI W CIEBIE. OBY ODKRYLI,
bywa nawet bardzo wyboista. Jest to
ŻE TY JESTEŚ PRAWDZIWĄ DROGĄ,
jednak droga, która prowadzi do
PRAWDA I ŻYCIEM.

2

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

PONIEDZIAŁEK – 10.08.2015 – wsp. św. Wawrzyńca
7.00 - Za + Urszulę Jakubas w 30 dzień po śm.
18.00 - Za + Mariannę Rogala, + męża Franciszka, ++ z pokrew z obu stron.
- Za + córkę Justynę, męża, ojca i dziadka Augustyna, ++ rodziców, teściów i dziadków i ++ z pokrew.
WTOREK – 11.08.2015 – wsp. św. Klary
7.00 - Za + Walerię Stankiewicz (od wnuczki Justyny z rodziną).
18.00 - Za ++ dziadków Stanisława i Marię Bocian, Stanisława i Elżbietę Rajski i + teścia Jerzego.
- Za + ojca Stanisława Szumskiego w kol. rocz. śm, jego ++ rodziców Pawła i Katarzynę, + jego brata Romana,
+ mamę Danutę i ++ z rodziny.
ŚRODA – 12.08.2015
7.00 - Za + wnuka Damiana, ++ dziadków, ++ z pokrew. Palus i Wywias i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Częstochowskiej i św. Anny… w int. Heleny i Pawła w kol. rocz. ślubu.
- Za ++ rodziców Praksedę i Jana Stężały i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 13.08.2015 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. O. Pio z ok. 70 r. ur. Róży oraz o zdrowie i błog. Boże dla dzieci, wnuków i rodz.
9.00 - W int. starszych i chorych oraz o za + Augustyna Rajn i za + jego żonę Franciszkę.
19.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. syna Dominika.
- Za ++ rodziców Kazimierza i Stanisławę i ++ z rodziny.
- Za + ojca Jana Łanowy w r. śm, + mamę Janinę, ++ z rodz. Łanowy i Audukis oraz d. w c.
- Za + mamę Marię Wacholz, ojca Franciszka, braci Joachima i Engelberta.
- Za + Irenę i Bożenę Nieczyporuk ( od pracowników szpitala )
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodz. Glinka oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. syna Janusza z ok. ur. i wnuczka Franciszka z ok. 1 r. ur.
- Za + ojca Jerzego Urban, ++ jego rodziców i rodzeństwo.
- Za + Łucję Kalisz w 30 dzień po śm.
PIĄTEK – 14.08.2015 – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego
7.00 - Za + Różę Wilberg w 30 dzień po śm.
18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek oraz za ++ z rodziny.
- Za + syna Witolda Lokajewskiego oraz za + matkę Józefę Konik w kol. rocz. śm. i d. w c.
SOBOTA – 15.08.2015 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Barbary oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
8.30 - Za ++ rodziców Marię i Karola, Gertrude i Antoniego, braci, dziadków z obu stron, szwagra, bratową,
bratanka, ++ z rodziny i pokrew.
10.00 - Za ++ rodziców Teresę i Janusza Bogackich.
- Za + żonę Gerdę Siromską w 10 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
11.15 - Za + matkę Marię z ok. im., + ojca Kazimierza, męża Bogumiła, + bratanicę Elwirę, ++ z rodziny Wojs,
Białkowski i Wnękowicz
13.00 - Msza św. ślubna: Adam Reinert i Katarzyna Janson.
15.00 - Za + mamę Jadwigę z ok. ur., + ojca Huberta, ++ dziadków Karola i Marię Lesz i d. w c.
- Za + męża Michała Tyburę, + córkę Małgorzatę oraz za ++ z rodziny Grzegorczyk.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.08.2015
7.00 - Za + męża Roberta Jata, + syna Ryszarda, ++ rodz. Pietruszka, ++ teściów Jata, ++ z pokrew. i d. w c.
8.30 - Za + męża Bernarda w 2 rocz. .śm, + ojca Franciszka Szopa, ++ teściów Jana i Klarę Kotyrba, Huberta
Blachnik i ++ z rodziny.
10.00 - Za + ojca Józefa Malinowskiego i ++ z rodziny.
- Za + Romana Przeździak z ok. ur. oraz za ++ z rodziny i pokrew.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Teresy i Józefa oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
- Za + męża Mariana Hendzel w 14 rocz. śm., za + ojca Mariana Berger i ++ z rodziny.
15.00 - Za + mamę Otylię Kucharczyk, + ojca Nikodema, teściów, ++ z rodziny i pokrew. oraz + brata Floriana.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże i zdrowie i umocnienie wiary dla córek z rodzinami, wnuków i
prawnuków.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XIX Zwykła Niedziela. Kościół gromadzi nas na świątecznej Eucharystii, która

jest szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem.
O godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Po Mszy św. wieczornej
nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W poniedziałek kancelaria parafialna będzie nie czynna.
♦ We wtorek wspomnienie św. Klary z Asyżu, współzałożycielki klasztoru klarysek, patronki
radia i telewizji.
♦ W czwartek (13 sierpnia) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wypełniając
orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o nawrócenie grzeszników, o pokój dla
świata oraz za nasze rodziny, aby były zawsze Bogiem silne. Dzień Fatimski rozpoczynamy
modlitwą różańcową o godz. 6.30. Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i wieczorna Msza św. o
19.00. O godz. 20.00 różańcowa procesja fatimska z figurą Matki Bożej. Na wieczorne
nabożeństwo przynosimy świece. Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci
Maryi oraz prosimy panów do feretronu.
♦ W piątek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, który z
miłości do Jezusa oddał życie za współwięźnia, ojca rodziny. Św. Maksymilian zginął w
hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 roku.
♦ W sobotę (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.
W tym dniu wielbimy Boga za wielkie dzieło zbawienia, które dokonał za pośrednictwem
Maryi. Uroczystość Wniebowzięcia NMP to jedno z najstarszych świąt Maryjnych.
Porządek Mszy św. w naszej parafii świąteczny, taki jak w każdą niedzielę. Od IX wieku w
tym dniu poświęca się wianki lub wiązanki z tegorocznych kwiatów, kłosów zbóż i ziół.
Są one symbolem pełni łask, którymi obdarowana została Matka Boża. Po każdej Mszy św.
będzie poświęcenie ziół i kwiatów (prosimy je przygotować).
♦ W sobotę i niedzielę 15-16 sierpnia br. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości ku
czci św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej. W tegorocznych obchodach
odpustowych, podczas liturgii w sobotni wieczór chcemy otoczyć szczególną modlitwą i
wyśpiewać dziękczynne Te Deum Laudamus za 30 lat posługi biskupa pomocniczego
seniora Jana Bagińskiego, który 15 sierpnia 1985 roku wraz z biskupem Gerardem Kuszem
przyjął w katedrze opolskiej z rąk Józefa Kardynała Glempa święcenia biskupie. W
niedzielę o godz. 11.00 uroczysta suma odpustowa na placu przed sanktuarium.
♦ Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach opolskich informuje, że uruchamia 16 sierpnia
(niedziela) przewoź osób na uroczystości odpustowe ku św. Jacka w Kamieniu Śląskim.
Odjazd autobusu:
Strzelce Op. Dworzec Autobusowy godz. 9.00
Strzelce Op. Agromet godz. 9.10
Powrót: wyjazd z Kamienia Śląskiego godz. 14.00
♦ 39. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę wyruszy z Opola w poniedziałek, 17
sierpnia o godz. 8.00. Zbiórka wszystkich pielgrzymów przed kościołem św. Jacka.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobroć serca.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
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MIŁOŚNIK POCIĄGÓW
Pewien mężczyzna znał na pamięć cały
rozkład pociągów w swojej miejscowości,
ponieważ jedyną rzeczą, która sprawiała mu
radość, była kolej. Cały czas spędzał na dworcu,
oglądając przyjeżdżające i odjeżdżające pociągi. Z
zachwytem
obserwował
wagony,
silne
lokomotywy, ogromne koła, z podziwem patrzył
na wskakujących do pociągu konduktorów i na zawiadowcę stacji. Znał każdy
pociąg, wiedział, skąd przyjeżdża i dokąd jedzie, kiedy dotrze do celu oraz jakie
pociągi i kiedy przyjadą do jego miasta.
Nie chodził do baru, nie chodził do kina ani na spacery, nie miał też roweru,
radia ani telewizora, nie czytywał gazet, książek, a gdyby dostał jakiś list, także by
go nie przeczytał. Brakowało mu czasu na te wszystkie sprawy, ponieważ całe dnie
spędzał na dworcu.
Zdarzało się czasem, że ktoś spytał go o godzinę odjazdu pociągu. Wówczas jego
twarz rozjaśniała się, pytał o cel podróży. Natomiast pechowiec, proszący o
informacje, przeważnie spóźniał się na pociąg, ponieważ ekspert nie pozwalał mu
odejść. Recytował numer pociągu, mówił o ilości wagonów, możliwych
przesiadkach i godzinach odjazdu kolejnych pociągów. Nie pojmował, że ludzi
wcale to nie interesuje. Jeśli zaś ktoś odchodził zanim zdążył przekazać wszystkie
posiadane informacje, denerwował się niesłychanie, ubliżał mu i krzyczał za nim.
- Pan nie ma najmniejszego pojęcia o kolei!
Osobiście nigdy nie wsiadł do żadnego pociągu. To nie miałoby żadnego
sensu - jak twierdził - ponieważ on i tak zawczasu wiedział wszystko o podróży.
Są ludzie, którzy wiedzą wszystko na temat Pisma świętego, znają znaczenie
nawet najmniejszych wersetów oraz potrafią wyjaśnić najtrudniejsze słowa, a także
to, co pisarz chciał rzeczywiście powiedzieć, nawet jeśli zdaje się, iż mówi on coś
zupełnie innego. Jednak w swoje własne życie nie wprowadzają nic z tego, co jest
napisane w Biblii.

Św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Ubóstwo przeżywane na wzór Chrystusa, który „będąc bogaty (…) stał się
ubogim” (2 Kor 8, 9), wyraża całkowity dar z siebie, jaki składają sobie
nawzajem trzy Osoby Boskie” (VC 21).
Czy kochając mogę coś zarezerwować dla siebie? „Daję Ci wszystko,
ale…” Ślub ubóstwa przypomina nam, że prawdziwa miłość oznacza rezygnację
z siebie, po to, aby siebie w pełni odzyskać, nie będąc do niczego przywiązanym.

