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ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
Z Ewangelii wg św. Jana (J 3,13-17)
„Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie
wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił,
Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża
na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał ż
ycie 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”.
Jest to jedno z najpiękniejszych zdań, pokora, aby otrzymać przebaczenie
jakie można usłyszeć w Ewangeliach: grzechów i wstęp do raju.
„Bóg przecież nie posłał swego Syna na
JEZU, KTÓRY UMARŁEŚ NA KRZYŻU
świat, aby go sądził, lecz aby go
DLA NASZEGO ODKUPIENIA,
zbawił”. Szczególne znaczenie ma dla
WPATRUJĄC SIĘ W TWÓJ KRZYŻ,
nas to zdanie w sytuacji, gdy zmagamy
PROSZĘ: ODPUŚĆ MI MOJE GRZECHY,
się z własnymi grzechami. Zmagamy
ABYM MÓGŁ SŁUŻYĆ TOBIE I MOIM
się, a nie godzimy na nie. Dzisiaj w
BLIŹNIM.
szczególny sposób wpatrujemy się w
krzyż. Stanął on na Golgocie, miejscu
potępionym i wzgardzonym przez ludzi.
Jezus zawisł tam, pośród dwóch łotrów,
którzy zasłużyli na swoją karę.
Wszystko to dokonało się po to, aby
człowiek został wyzwolony z niewoli
grzechu. Tak zwany Dobry Łotr
wyprosił u Jezusa miłosierdzie. Nie
wiemy, jakich przestępstw się dopuścił,
ale z pewnością były poważne. Tam, na
Golgocie, wystarczyła jego wiara i
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PONIEDZIAŁEK – 14.09.2015 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 - Za + matkę Gertrudę, siostrę Annę w kol. rocz. śm., + jej męża Jana i d. w c.
- Za + ojca Alojzego i ciocię Paulinę w rocz. śm., + mamę Otylię, brata Joachima, dziadków z obu
stron i d.w c
18.00 - Za żyjących i zmarłych Parafian, fundatorów i budowniczych kościoła.
- Za + męża Henryka Golik, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrew. i d. w c.
WTOREK – 15.09.2015 – wsp. NMP Bolesnej
7.00 - Za + Henryka Szolc, ++ rodziców z obu stron, + brata Edmunda, szwagrów Jana i Waltra,
szwagierkę Różę, + syna Antoniego i d. w c.
18.00 - Za + męża i ojca Jana Dudziec, ++ rodziców Janinę i Adama Dudziec i d. w c.
- Za + ojca Józefa Martuszewskiego w rocz. śm.
ŚRODA – 16.09.2015 – wsp. św. Korneliusza i Cypriana
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Elżbiety w kol. rocz. ur.
18.00 - Za + + ojca Władysława w 30 rocz.., + mamę Janinę , ++ z rodziny Stokajło, Kanarek,
Kruczkiewicz i d. w c.
- Za + teściów Franciszka i Paulinę, szwagra Józefa, bratową Brygidę, ++ dziadków i d. w c.
CZWARTEK – 17.09.2015
7.00 - Za + Andrzeja Paluszczak (od brata Jerzego z rodziną).
17.00 - Msza szkolna:
- Za + żonę Lilę Więckowską, ++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ rodziców Annę i Jana Hermasz, + teściową Ritę Kolibaba, + syna Gerarda i + żonę
Aleksandrę.
PIĄTEK – 18.09.2015 – Święto św. Stanisława Kostki
7.00 - Za + Annę Lisek (od Róż Różańcowych).
18.00 - Za + matkę Marię Wieczorek, ++ rodziców Annę i Piotra Graca, + brata Konstantego i d. w c.
- Za + matkę Łucję, ojca Jana, braci Jerzego, Pawła, Józefa, matkę Cecylię, ojca Pawła, braci Jana i
Józefa oraz ++ z pokrew.
SOBOTA – 19.09.2015
7.00 - Za + Stanisława Mech w 30 dzień po śm.
18.00 - Za + męża Ferdynanda, ++ rodziców, dziadków, ++ z rodziny z obu stron i d. w c.
- Za ++ rodziców Stefanię i Józefa, teściów Marię i Jana, brata Józefa, + siostrę Stefanię i ++ z
rodziny Wojdyło i Menska.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jadwigi i Piotra z ok. 30 rocz. ślubu oraz Katarzyny i Tomasza z ok.
3 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny Pyka.
8.30 - Za + Rafała w 10 rocz. śm., oraz za ++ z rodziny i d. w c.
- Za + matkę Franciszkę Rajn, + ojca Augustyna, ++ z rodziny i d. w c.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Emilki i Maciusia oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + wnuczkę Martynę.
11.15 - Za + ojca Jana Szerszeń w 3 rocz. śm., ++ jego rodziców Julię i Andrzeja i ++ z rodziny.
- Za + syna Dariusza w 2 rocz. śm i ++ z rodziny.
12.15 - Chrzest: Bartosz Antoni Klyszcz, Maciej Paweł Król.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio… w int. Eryki i Andrzeja z ok. 30 rocz. ślubu oraz o błog. Boże
i zdrowie dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny i pokrew. z obu stron oraz d. w c.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj XXIV Zwykła Niedziela. Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową ku czci

Podwyższenia Krzyża Świętego. Pochylamy się w zadumie nad tajemnicą
Chrystusowego Krzyża, który jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale przede wszystkim
znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka.
♦ Dzisiejsza uroczystość odpustowa łączy się z Dniem Fatimskim. O godz. 18.00 będzie
dodatkowa Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.
O godz. 19.00 procesja fatimska ze świecami. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi oraz panów do niesienia feretronu.
♦ W poniedziałek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. O godz. 18.00 Msza św.
za żyjących i zmarłych dobroczyńców, ofiarodawców, budowniczych i fundatorów
naszego kościoła. Po Mszy św. uczczenie relikwii Krzyża Świętego. Ze względu na
święto, w poniedziałek wieczorem kancelaria będzie nieczynna.
♦ We wtorek wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej.
♦ W środę wspomnienie św. Męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
W tym dniu przypada także Dzień Papieski (16 dzień miesiąca), po Mszy św.
wieczornej nowenna do św. Jana Pawła II.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.
wieczorną. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami także młodzież i dorosłych. Po
Mszy św. Spotkanie marianek.
♦ W piątek obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Z tej
okazji zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania i ze szkół ponad
gimnazjalnych do auli parafialnej na pogodny wieczór św. Stanisława. Rozpoczęcie
spotkania o godz. 19.00.
♦ W sobotę 19 września o godz. 9.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w
Opolu odbędzie się spotkanie dla księży i przewodników organizujących grupy na
ŚDM w Krakowie oraz dla tzw. Parafialnych Zespołów przygotowujących się do
przyjęcia pielgrzymów w parafiach.
♦ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej zaprasza w
sobotę 19 września 2015 r. na doroczną Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium „Maria
Hilf” w Zlatych Horach. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00.
♦ W sobotę o godz. 9.30 wyjazd rowerowy ministrantów i Marianek do Barki, zbiórka
na placu kościelnym.
♦ W niedzielę 20 września o godz. 11.00 na Górze św. Anny dożynki diecezjalne.
♦ W tym tygodniu przeżywać będziemy w całej Polsce 5. Tydzień Wychowania. To czas
modlitwy za dzieci i młodzież a także za rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i do wspólnej modlitwy za dzieci i młodzież.
♦ Zachęcamy i zapraszamy parafian do udziału w naszej dorocznej pielgrzymce do
Częstochowy, która odbędzie się w środę 30 września. Koszt pielgrzymki 30 złotych,
zapisy w kancelarii.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
dzisiaj ofiary, które przeznaczone są na remont kaplicy Miłosierdzia Bożego.
♦ Życzymy dobrej i pięknej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym
tygodniu.
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KRZYŻ RATUNKIEM
Kiedy Izrael 40 lat wędrował przez pustynię
do Ziemi Obiecanej, zgrzeszył. Księga Liczb
opowiada, że „lud stracił cierpliwość” znudzony
ciągłym jedzeniem manny i przepiórek. Bóg w
rezultacie, przez to sprzeniewierzenie zesłał węże
o jadzie palącym, by kąsały ludzi, tak że wielka
liczba Izraelitów zmarła. Kiedy jednak Mojżesz
wstawił się u Boga za ludem, otrzymał polecenie
od Boga, by sporządzić węża miedzianego i umieścić go na wysokim palu. Księga
Liczb relacjonuje, że „rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża
miedzianego, zostawał przy życiu”(Lb 21,9).
To wydarzenie z dziejów Narodu Wybranego Jezus w dzisiejszej Ewangelii
porównuje do swej zbawczej misji. Nasz zbawiciel mówi: „Jak Mojżesz wywyższył
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego”.
Starotestamentowy pal jest wyobrażeniem krzyża, a wąż wyobrażeniem Jezusa!
A więc analogicznie, jak dla Izraelitów wybawieniem był wąż powieszony na palu, tak
dla nas ocaleniem jest Jezus powieszony na drzewie krzyża! Jezus, który swą śmiercią
i zmartwychwstaniem otworzył niebo i dał szansę wyzwolenia!
Czyż nie można by porównać węży do grzechów śmiertelnych, które powodują
śmierć duszy? Nie bez przyczyny też Kościół wprowadził termin grzech śmiertelny.
Tu już nie chodzi o utratę życia ziemskiego, ale utratę życia wiecznego! Każdy
grzech ciężki jest więc jak wąż o jadzie palącym! Zabija w naszej duszy życie,
niszczy stan łaski uświęcającej! Jeżeli jesteśmy ukąszeni przez grzech, spójrzmy
na krzyż! Spójrzmy, by pozostać przy życiu! „Rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a
ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu”. Tam dokonywało się
fizyczne uzdrowienie, w sakramentach zaś dokonuje się przede wszystkim duchowe
uzdrowienie! Czym jest spowiedź św. jak nie korzystaniem z łask krzyża. Kiedy
kapłan odmawia formułę rozgrzeszenia, czyni ręką znak krzyża. Każda spowiedź to
jakby spojrzenie na krzyż! Spojrzenie na Ukrzyżowanego, który daje życie!
Spojrzenie na krzyż daje ukojenie! Kiedy jest mi ciężko, spojrzę na krzyż! „W krzyżu
cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka”.
Uczmy się tej pięknej praktyki patrzenia w krzyż! Wpatrujmy się w niego
jak Matka Teresa z Kalkuty, która codziennie rano rozpoczynała dzień od
spojrzenia na krzyż, jak Jan Paweł II, który urzekł świat swym przytulaniem
krzyża podczas swej ostatniej drogi krzyżowej!
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