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III N IEDZIELA Z WYKŁA
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,1-4;4,14-21)
„(...) Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei,
dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej
pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o
Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich
synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu
księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Łukasz
jest
prawdziwym
historykiem-badaczem, który dotarł do
naocznych świadków, sam wszystko
starannie zbadał i opisał, aby jego
dostojny adresat przekonał się o
prawdziwości otrzymanego pouczenia.
Jego Ewangelia jest skierowana do
Teofila. To greckie imię oznacza
"przyjaciel Boga". Może być ono
wspomnieniem historycznej postaci chrześcijanina, który pragnął wiedzieć
więcej o Jezusie. Jednak można to imię
rozumieć w szerszym kontekście.
Teofilem - przyjacielem Boga jest każdy

człowiek, który nawraca się, dokonuje
przemiany w sercu i wierzy w Niego.
Doświadcza on wówczas Bożego
miłosierdzia, które objawia się jako rok
łaski od Pana. Jeśli czytamy Ewangelię
w duchu Teofila, to i dla nas wypełniło
się Pismo.
JEZU, TWOJA EWANGELIA
POZWALA MI WZRASTAĆ W ŚWIĘTOŚCI
I PRZYJAŹNI Z BOGIEM. DZIĘKUJĘ CI
ZA TYCH, KTÓRZY JĄ PRZEKAZALI I
WCIĄŻ PRZEKAZUJĄ. DZIĘKI NIM
UZYSKUJĘ PRZEJRZENIE I
WYZWOLENIE.
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PONIEDZIAŁEK – 25.01. 2016 – Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
7.00 - Za + męża Jana w kol. rocz. śm, ++ z rodziny Ataryk. Świackiewicz, Bożyczko, Janik i d. w cz.
18.00 - Za + ojca Bolesława w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + męża i ojca Józefa w kol. rocz. śm. i z ok. urodzin, ++ z rodziny z obu stron i d. w cz
WTOREK – 26.01.2016 – Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, Biskupów
7.00 - Za + Ryszarda Ciemięga w 1 rocz. śm., + Kazimierza Abram, Władysławę Abram, ++ dziadków Janinę
i Andrzeja Ciemięga oraz + Bożenę Ciemięga.
18.00 - Za + ojca Stanisława w 45. r. śm., + mamę Katarzynę, siostrę Lidię, ++ z rodz. Grędusz i Hajda.
- Za + ojca chrzestnego Gotfrida.
ŚRODA – 27.01.2016 – Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa
7.00 - Za + ojca Wiktora Plachetka, + matkę Hildegardę i d. w cz.
18.00 - Za + męża Stanisława Śledź w kol. rocz. śm., ++ rodziców Zofię i Franciszka oraz ++ z rodz.
- Za + Stanisława Jarockiego w 30. dzień po śm.
CZWARTEK – 28.01.2016 – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
7.00 - Za ++ rodziców Piotra i Czesławę, bratowe Małgorzatę i Lidię, + Anetę i Zygmunta Bordun, ++ z
rodz. Ropelewski, Ułanowicz i d. w c.
18.00 - Za + męża Józefa, matkę Franciszkę, teścia Franciszka w kol. rocz. śm., ++ z rodz. i d. w c.
- Za ++ rodz. Martę i Bronisława Lokajewskich, + z rodz. Kowalczuk, Kanik i Jeszke oraz d.w c.
PIĄTEK – 29.01.2016
7.00 - Za ++ rodziców Aleksandra i Janinę Konopka, ++ dziadków z obu stron, teściów, męża Józefa, ++ z
rodz. i pokrew. oraz d. w c.
18.00 - Za + męża Zdzisława Gilewicz z ok. im., ++ rodziców, teściów, szwagra oraz dziadków z obu stron.
- Za + męża Stanisława Ziarnowskiego w 12. rocz. śm., ++ teściów i ++ z rodz.
SOBOTA – 30.01.2016
7.00 - Za + mamę Anielę, + ojca Jana i ++ z rodz.
13.00 - Msza św. ślubna: Barbara Stanuch i Mateusz Firuta.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Barbary i Marka z ok. 30. rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie dla
dzieci z rodzinami oraz całej rodziny.
- Za + Józefa Pochopień w 6. rocz. śm. oraz ++ z rodziny.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2016
7.00 - Za + Krystynę Marek w 13. rocz. śm. oraz ++ z rodz.
8.30 - Za ++ ojca Huberta Nowak w rocz. śm. + mamę Jadwigę, ++ dziadków Jana i Katarzynę, Karola i
Marię oraz ++ z całej rodz.
- Za + ojca Mieczysława w 20. rocz. śm., ++ z rodziny oraz + teścia Aleksandra w kol. rocz. śm.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Joachima z ok. 60. rocz. ur. i błog Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm...w int. Anny z ok. ur. oraz wnuczki Anny z ok. ur. i o błog Boże dla całej
rodziny.
11.15 - Za ++ rodziców Jerzego i Marię Kostorz, teścia Jerzego Piontek, szwagra Huberta, szwagierkę Dorotę,
dziadków Zubel, Piontek i Dyla.
- Za + ojca Jana, matkę Łucję, braci Jerzego, Pawła, Józefa, + matkę Cecylię, ojca Pawła, braci Jana i
Józefa oraz ++ z pokr.
15.00 - Za + Irenę Różycką w 1. rocz. śm., Zygmunta Różyckiego, + ich syna Krzysztofa i d. w c.
- Za + ojca Jerzego, brata Norberta, ++ z rodziny Sładek i Widera oraz d. w c.
- Za + Józefa Pietralczyk w 30. dzień po śm.
16.00 - Nieszpory.
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♦ III Niedziela Zwykła. W Roku Miłosierdzia Bożego zachęcamy parafian do częstego
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udziału w Najświętszej Eucharystii. Msza św. jest największym skarbem, który
otrzymaliśmy od Boga na czas naszej krótkiej ziemskiej pielgrzymki do domu Ojca i jest
źródłem Bożej łaski i miłosierdzia.
Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy serdecznie na Jasełka bożonarodzeniowe
przygotowane przez dzieci z naszej parafii.
W poniedziałek święto Nawrócenia Św. Pawła i zakończenie Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan. O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek wspomnienie Świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu w
Kościele Katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Islamu, organizuje go Komitet ds.
Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.
W środę Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. To dzień modlitwy i duchowej
solidarności z tymi, którzy niewinnie cierpieli i zginęli podczas II wojny światowej.
W czwartek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.
W czwartek w salce domu katechetycznego będą pobierane miary na stroje liturgiczne
dla dzieci komunijnych: o godz. 18.00 chłopcy; o godz. 19.00 dziewczynki. Po pobraniu
miary przez chłopców o godz. 18.40, zapraszamy kandydatów na ministrantów i
rodziców na spotkanie do salki.
W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnego odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego w godzinie Męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. W piątek
po Mszy wieczornej zapraszamy wszystkich ministrantów na spotkanie po kolędowe.
Odwiedziny chorych w domach będą wyjątkowo w sobotę 30 stycznia od godz. 8.30.
W sobotę od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W sobotę 30 stycznia br. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Strzelcach
Opolskich od godz. 16.00 zostanie rozegrany Turniej Piłkarski o Puchar Ks. Prałata
Zygmunta Lubienieckiego. Wystąpią w nim drużyny księży z diecezji: Częstochowskiej,
Bielsko – Żywieckiej, Świdnickiej, Gliwickiej, Opolskiej oraz drużyna kleryków i
nauczycieli. Sympatyków piłki nożnej zapraszamy do kibicowania.
W niedzielę 31 stycznia o godz. 16.00 w naszym kościele parafialnym Zespół Teatralny
„FASKA” z Piotrówki przedstawi jasełka pt. „O okrucieństwie i ukaraniu Heroda”.
„Faska” to zespół wielopokoleniowy, działa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Od początku
swego istnienia bierze udział w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Kolędniczych w
Lewinie Brzeskim, gdzie już 12-krotnie zdobył główne trofeum - Berło Heroda.
W niedzielę o godz. 18.00 spotkanie kolędowe Rady Duszpasterskiej i Zespołu Caritas.
W tym tygodniu kończą się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii, w modlitwie
polecamy Panu Bogu wszystkie rodziny i prosimy o obfite błogosławieństwo dla nich.
Kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym dniu
będzie w środę 27 stycznia od godz. 15.30. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w kancelarii.
W przyszłą niedzielę kolekta kolędowa.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne.
Cała parafię powierzamy Bożej Opatrzności i wstawiennictwu świętych patronów.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA
WZGLĘDEM DUSZY
Miłość bliźniego ujawniać się powinna w uczynkach miłosiernych nie tylko
względem jego ciała, ale i przede wszystkim względem jego duszy. Katechizm wymienia
siedem uczynków miłosiernych względem duszy bliźniego, nad którymi się teraz
zastanowimy, a mianowicie: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym
dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darowywać i
modlić się za żywych i umarłych.
Nędza wiedzie zwykle w orszaku swoim różne cierpienia, przykrości, gorycze, a często
upadek ducha, zapomnienie o Bogu i poddanie się występkom. Doświadczenie stwierdza, że
wielu ubogich szuka pociechy w kieliszku, nie chodzi do kościoła, całymi latami stroni od
konfesjonału, a stąd dziczeje na duszy. Są tacy, co pracy znieść nie mogą, a inni pracować by
mogli, ale nie chcą i wolą włóczęgostwo i próżniactwo. Takich trzeba nakłaniać do pracy i w
miarę możności im pracę wynajdywać; prawdziwie zaś ubogich należy nie tylko wspierać
jałmużną, ale także podnosić na duchu, nakłaniać ku Bogu, przygotowywać do Sakramentów
św. itp. U takich jałmużna dla ciała ma być niejako paszportem dla jałmużny dla duszy.
Na świecie pełno jest cierpień, które są nie tylko owocem grzechu, ale też
narzędziem Bożym do uświęcenia dusz. Każdy człowiek musi cierpieć, by odpokutować za
grzechy, stać się podobnym do Zbawiciela na krzyżu. Ale są ludzie, którym się dostaje większa
miara tych cierpień w udziale, bo tylko taka miara zdoła ich nawrócić, albo oczyścić i
udoskonalić. Nie jest rzeczą łatwą cierpieć dobrze: dla wielu boleść jest rzeczą straszną. Nie
dziw tedy, że niektórzy targają się wówczas na własne życie, inni się uskarżają na Boga, a
nawet miotają bluźnierstwa, a wszyscy oglądają się za pociechą. Toteż miłość bliźniego
nakłaniać winna nas, byśmy grzesznych upominali, nieumiejętnych nauczali, wątpiącym
dobrze radzili i pocieszali strapionych.
Aby skutecznie pocieszać, trzeba mieć serce czułe i wpuszczać do niego chętnie
cierpienia bliźnich. (...) Z uczynków miłosiernych co do duszy dla wielu najtrudniejsze jest
krzywdy cierpliwie znosić i urazy darować. (...) Aby siebie przezwyciężyć pod tym względem,
trzeba rozważać miłosierdzie Boże względem nas i prosić Boga o pomoc oraz zastanowić się
nad wzniosłością i pięknością tej cnoty, która jest najwyższą ozdobą człowieczeństwa,
najwyższym podniesieniem naszej ludzkiej godności. Natomiast żywienie urazy i chęć zemsty
za poniżenia i krzywdy jest dowodem zwierzęcych popędów oraz świadectwem nikczemności
i niskości charakteru. Darowanie uraz to nie małoduszność i brak honoru czy męstwa, lecz to
dowód wielkoduszności i bogactwa cnoty ćwiczonej w nauce Chrystusa, jest to heroiczna
cierpliwość i męstwo, co za kamień odpłaca chlebem modląc się za prześladowców.
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