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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 10,35-45)
„Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do
Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam
uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co
chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz
nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po
prawej, drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł:
„Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich,
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić,
pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym,
dla których zostało przygotowane”. Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na
Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech
będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.
uzdrawiał
chorych
i
Kluczem do zrozumienia, czym jest strapionym,
chrześcijaństwo,
są
słowa
Jezusa przywracał nadzieję tym, którzy ją
wypowiedziane do uczniów, że „Syn utracili. Jeśli będziemy iść taką właśnie
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu drogą, możemy być pewni właściwego
służono, lecz aby służyć i oddać swoje kierunku.
życie za wielu”. Nie jesteśmy tymi,
MÓJ ZBAWICIELU, TY CIERPIAŁEŚ ZA
którzy mają panować nad innymi, ale
NASZE GRZECHY I ZOSTAŁEŚ SKAZANY
tymi, którzy służą. Pożądanie władzy NA ŚMIERĆ. NAUCZ MNIE PRZYJMOWAĆ
materialnej czy duchowej sprzeciwia się
KAŻDE CIERPIENIE W ŁĄCZNOŚCI Z
nauce Ewangelii. Przykład takiej służby
TWOIM KRZYŻEM.
pokazał swoim życiem Jezus. On
pochylał się nad ubogimi, niósł pociechę

2

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

PONIEDZIAŁEK – 19.10.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. O. Pio… w int. Tadeusza i Teresy z ok. im. oraz o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie.
- Za + babcię Władysławę, + dziadka Władysława, oraz za + Michała z ok. im i za ++ z rodziny.
WTOREK – 20.10.2015 – wsp. św. Jana Kantego
7.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. Jana Pawła II z prośbą o błog. Boże i światło Ducha Świętego dla
rodziny.
18.00 - Za + mamę Adelajdę Pawlitzki w rocz. śm., + ojca Stefana, brata Joachima i ++ z rodziny.
- Za + Kazimierę Partyka w 30. dzień po śmierci.
ŚRODA – 21.10.2015 – wsp. bł. Jakuba Strzemię
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Zdzisława, ++ braci Mariana, Jana i Eugeniusza, + męża
Mieczysława, + syna Zbigniewa i Janusza oraz d. w c.
- Za ++ rodziców Hildegardę i Gerharda Sobania, ++ z pokrew. Sobania i Kansy.
CZWARTEK – 22.10.2015 – wsp. św. Jana Pawła II
7.00 - Za + męża Zdzisława oraz ++ z rodziny i d. w c.
17.00 - Msza szkolna:
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ślubu Elżbiety i Huberta oraz o błog. Boże dla dzieci u
wnuków.
- Za ++ rodz. Marię i Alojzego Zdobylak, ++ Jadwigę i Rocha Wilczek, + Adama, Damiana,
siostrę Marię i 2 szwagrów, ++ z rodziny i d. w c.
PIĄTEK – 23.10.2015
7.00 - Za + Emila oraz ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ Jerzego i Damiana Duda, ++ rodziców Alojzego i Marię Zdobylak, + Adama, + siostrę
Marię i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Eweliny i Dariusza z ok. 9 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie dla
dzieci.
SOBOTA – 24.10.2015
7.00 - Za ++ rodziców Andrzeja i Marię Ślazyk, ++ Marię i Bolesława Żołna ++ z rodz. i d. w c.
16.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Stanisława i Małgorzaty Kolibaba z ok. 25 rocz. ślubu oraz o błog
Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Anielę i Jana Bar, szwagra Bronisława, kuzyna Zygmunta, dziadków z obu stron i
++ z rodziny Bar, Goliszewski Łagida.
- Za + męża Zbigniewa, mamę Gertrudę w dniu ur., + ojca Ignacego w 2 r. śm, ++ z rodz. i d.wc.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2015
7.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. O. Pio… w int. Róży i Henryka z ok. 45 rocz. ślubu oraz o błog. Boże
i zdrowie dla dzieci i wnuków oraz całej rodziny.
8.30 - Za ++ rodziców Mariannę i Józefa Głodowicz, ++ Stanisławę i Józefa Popiela, + synową Beatę, ++
dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Henryka i Eryki z ok. 30 rocz. ślubu z prośbą o błog. Boże i
zdrowie w rodzinach syna i córki.
- Za + mamę, teściową i babcię Klarę w dniu ur. i za + ojca Franciszka.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur. Darii z prośbą o dary Ducha Świętego na czas zdawania
egzaminów i dobry wybór drogi życiowej.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Teresy i syna Marcina oraz o błog. Boże w rodzinie.
15.00 - Za ++ rodziców Tadeusza i Marię Korchut i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośba o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe.
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♦ XXIX Niedziela Zwykła. Dzisiaj Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna się

Tydzień Misyjny w Kościele. Każdy chrześcijanin jest zaproszony do włączenia się w
dzieło misyjne Kościoła przez posługę miłości miłosiernej pośród tych, którzy Chrystusa
jeszcze nie znają oraz do modlitwy w intencji misjonarzy i o nowe powołania misyjne.
Dzisiaj również modlimy się za Pracowników Służby Zdrowia, którzy obchodzą swoje
święto. O godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe.
♦ W poniedziałek przypada rocznica śmierci błog. ks. Jerzego Popiełuszki,
duszpasterza ludzi pracy i kapelana „Solidarności”. Po Mszy św. wieczornej modlitwy
do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek wsp. św. Jana Kantego, prezbitera, patrona młodzieży studiującej.
♦ W środę po Mszy wieczornej zapraszamy uczestników Parafialnej Pielgrzymki na
Jasną Górę w Częstochowie na spotkanie do auli parafialnej, gdzie będzie można
zobaczyć i zamówić zdjęcia z pielgrzymki.
♦ W czwartek (22 października) wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża.
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i modlitwie różańcowej. O godz. 17.00 Msza św.
szkolna. O godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe i uczczenie relikwii św. Jana Pawła II.
Po nabożeństwie spotkanie dla ministrantów (Gr. III).
♦ W piątek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla uczniów z klas III gim.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów (Gr. I i II).
♦ W tym tygodniu w naszej parafii codziennie modlitwa różańcowa za dzieci i
młodzież o którą prosił Ks. Biskup Ordynariusz - Rodzice modlą się różańcem za swoje
dzieci. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do wspólnej modlitwy.
♦ Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To szczególny czas
modlitwy i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba i z tymi,
którzy naszej modlitewnej pomocy wciąż potrzebują. Zalecki do różańca za zmarłych
składamy w zakrystii kościoła lub w kancelarii.
♦ W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze święte na rok 2016. Święty
Proboszcz z Ars z wielką miłością zachęcał parafian do częstego udziału we Mszy św. i
ofiarowania Mszy św. za swoich bliskich żyjących i zmarłych. Mówił: „Wszystkie
nagromadzone dobre dzieła nie mogą się równać ofierze Mszy św., ponieważ są one
dziełami ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem samego Boga”.
♦ Z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych zapraszamy dzieci na - „Bal
Wszystkich Świętych”, który odbędzie się w naszej parafii, w czwartek 29
października o godz. 17.00. Aby wziąć udział w uroczystym balu trzeba koniecznie
przebrać się za swojego patrona lub innego świętego.
Chętni zgłaszają swój udział w kancelarii lub u ks. Andrzeja.
♦ W zakrystii i kancelarii parafialnej można nabyć przewodniki po Rzymie.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożone ofiary, dziękujemy także za okazywaną pomoc i życzliwość.
♦ W przyszłą niedzielę kolekta specjalna przeznaczona na trwające prace
remontowe oraz na pokrycie kosztów związanych z wymianą oświetlenia wokół
kościoła.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

4

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

„KTO BY MIĘDZY WAMI CHCIAŁ SIĘ STAĆ WIELKIM,
NIECH BĘDZIE SŁUGĄ WASZYM…”.
Na imię ma Konrad. Kieruje busem wypakowanym
jedzeniem. Nie byłoby w tym niczego intrygującego,
gdyby nie fakt, że jest księdzem… mało tego:
arcybiskupem i pracuje na Watykanie. Siada za
kierownicą, jego sekretarz obok i wyjeżdżają na ulice Rzymu, aby rozmawiać z
bezdomnymi i dzielić się w imieniu Ojca Świętego jedzeniem i potrzebnymi rzeczami.
Posługa arcybiskupa Krajewskiego wzbudza wśród dziennikarzy zainteresowanie, a wśród
chrześcijan różne odczucia – np. zakłopotanie związane z tym, że odkąd na większą skalę
pomaga się biednym, to „na oko” jest ich więcej wokół Watykanu.
„Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu”.
Łatwo przyjąć Jezusa, jako Nauczyciela. Przecież to co mówi odpowiada na
głębokie intuicje, które rodzą się w naszych sercach. Łatwo przyjąć Jezusa, jako
Zbawiciela. Przecież brutalna prawda o naszych grzechach przynagla nas do szukania
ratunku, a Chrystus przychodzi nam tu z pomocą. O wiele trudniej przyjąć Jezusa, jako
Sługę, który uniża się, aby nam usłużyć swoją miłością i łaską. Przecież to takie naturalne
chcieć przede wszystkim służyć Bogu, a tu okazuje się, że to On pierwszy jest Sługą!
Gdy przyjmujemy czułą i wrażliwą miłość Chrystusa, to serca doznają wzruszenia, a
może nawet w jakiejś mierze pękają, kruszą się. Bardzo jest nam to potrzebne, bo te same
serca są naczyniami, w których miłość Bożą zanosimy bliźnim. Gdy wzruszamy się
widząc, jak bardzo Bóg nam służy, stajemy się bardziej zdolni do uczynków miłosierdzia,
które płyną z głębi serca i porażają swoją autentycznością.

ŚW. JAN PAWEŁ II O ŻYCIU KONSEKROWANYM
„Osoby, które poświęciły swoje życie Chrystusowi, muszą żyć pragnieniem
spotkania Go, aby ostatecznie i na zawsze z Nim przebywać. Stąd rodzi się żarliwe
oczekiwanie, stąd pragnienie „zatracenia się w blasku tego Ognia miłości, który w nich
płonie” (VC 26).
Kto zasmakował obecności Pana, tęskni za tym, aby doświadczać jej głębiej i
mocniej. Każdy dzień w życiu osoby konsekrowanej jest jakby przedsionkiem nieba.
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