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II N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 9,28b-36)
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł
na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego
twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco
białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o
Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni.
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa:
"Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to
mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku
odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy
odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym
czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli”.

Czas wielkopostnego wpatrywania
się
w
krzyż
Jezusa
zostaje
rozpromieniony
jasnością
Jego
Przemienienia. Na wysoką górę, wyższą
niż Golgota, zostają zaproszeni wybrani
uczniowie. Im, zmierzającym z Jezusem
do Jerozolimy na święto Paschy, i nam,
przygotowującym
się
do
świąt
paschalnych, objawia się sens i cel drogi,
którą idzie Jezus. On wzywa każdego,
kto chce być Jego uczniem, aby wziął
krzyż i szedł za Nim. Nie wiemy, na ile
Piotra utwierdziła w tym rozmowa o
odejściu Jego Mistrza. Wiadomo jednak,

że zapowiedź zmartwychwstania i
przyszłej chwały Mesjasza chce on
przedłużyć,
stawiając
namioty.
Pragnienie zamieszkania na górze jest
wyrazem ludzkiego pragnienia nieba.
Dla nas także jest przygotowana ta
chwała.
PANIE, TYLKO PRZY TOBIE JEST
DOBRZE BYĆ, BO TY DAJESZ TO
SZCZĘŚCIE, KTÓREGO SAM SZUKAM PO
OMACKU. DOBRZE JEST BYĆ Z TOBĄ,
IDĄC NA GÓRĘ PRZEMIENIENIA, TAK
SAMO JAK I IDĄC NA GOLGOTĘ.

2

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

PONIEDZIAŁEK – 22.02.2016 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Marii Sichman oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za ++ Jerzego, Antoniego i Krystynę oraz za dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + męża Romana Przeździak w 5 rocz. śm. i ++ rodziny Przeździak i Maksel.
- Za + Wioletę Dudek w 30 dzień po śmierci.
WTOREK – 23.02.2016 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w intencji Jolanty z ok. kol. rocz. urodzin.
- Za + ojca Kazimierza, mamę Stanisławę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + męża Jerzego w 13 rocz. śm., + ojca, teściów i ++ z rodziny Woźnica i Wacławczyk.
- Za + ojca Jana, mamę Anielę i ++ z rodziny.
ŚRODA – 24.02.2016 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.00 - Do B. Op. i MB Fatm. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Zygfryda i całej rodziny.
- Za ++ Antoniego i Franciszka, Jana i Gerarda oraz za dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + męża Franciszka, syna Sławomira, wnuka Dariusza, synową Genowefę, zięcia
Eugeniusza, za ++ z rodziny Florek, Petrykowski i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Józefa z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci i
wnuków.
CZWARTEK – 25.02.2016
7.00 - O nawrócenie grzeszników.
16.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Jagody z ok. 10 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za + siostrę Urszulę, + szwagra Zenona, ++ z rodziny Spuła i Janocha.
- Za ++ Jana i Grażynę Góreckich.
PIĄTEK – 26.02.2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 77 rocz. ur. Józefy oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + ojca Franciszka Antosiak w kol. rocz. śm., + mamę Helenę, + szwagra Janusza i ++ z
rodziny.
SOBOTA – 27.02.2016
7.00 - Za + bratową Izabelę Marnik ++ jej rodziców, rodzeństwo i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Wincentego i Różę, braci Romana i Ryszarda, siostrę Magdalenę, bratowe
Antoninę i Gertrudę, szwagrów Tomasza, Józefa i Gintra, siostrzeńca Andrzeja i d. w c.
- Za + mamę Mieczysławę z ok. ur., + tatę, dziadków i ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02.2016
7.00 - Za Parafian.
8.30 - Za + ojca Kazimierza, + mamę Anastazję, + siostrę Henrykę, dziadków Krajewskich i
Czerwińskich
- Za + mamę Wiesławę Sznapka w 1 rocz. śm. + Szymona Kożuchowicz w 30 dz. po śmierci.
10.00 - Za + Jadwigę Pawłowską w 7 rocz. śm. i d. w c.
- Za + Tomasza Jodła w 15 rocz. śm.,++ dziadków Kazimierę i Michała Jodła i Mariannę i Jana
Jon.
11.15 - Za ++ dziadków Klarę i Ryszarda Malewskich i + wujka Tadeusza.
- Za + Dariusza Mocza.
15.00 - Za + Ilonę Kubik w 2 rocz. śm., + męża Franciszka, ks. Antoniego Kubik, Ks. Prałata
Antoniego Jokiel oraz za ++ z rodziny Kubik, Moczygęba i Chudalla.
- Za + Stefanię Błaszczyk i ++ z rodziny obu stron.
16.00 - Gorzkie Żale.
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♦ Dzisiaj II Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą „Ad Gentes”, która jest dniem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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♦
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solidarności i modlitwy w intencji misjonarzy, którzy w krajach misyjnych, mimo różnych
trudności i przeciwności, głoszą Ewangelię Chrystusa.
Dzisiaj w naszej parafii rozpoczęły się doroczne rekolekcje wielkopostne, które trwać
będą do środy włącznie. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału. Rekolekcjom
przewodniczy Ojciec Andrzej, którego bardzo serdecznie witamy i życzymy Bożego błog.
Informujemy parafian, że w poniedziałek, wtorek i środę rano Msza św. z nauką
rekolekcyjną będzie o godz. 8.00. O godz. 7.30 zapraszamy na modlitwę różańcową.
Dzisiaj o godz. 16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po nabożeństwie nauka
stanowa dla rodziców.
We wtorek o godz. 19.00 nauka rekol. dla kandydatów do bierzmowania (kl. III gim.)
W środę zakończenie rekolekcji wielkopostnych i możliwość zyskania odpustu.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, po Mszy św. Droga Krzyżowa dla dzieci. Po
nabożeństwie spotkanie dla Marianek.
W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnego odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. O godz.
17.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży.
W piątek 26 lutego w Kadłubie o godz. 19.00 Dekanalna Droga Krzyżowa dla
młodzieży. Przed Drogą Krzyżową będzie okazja do spowiedzi św. Zapraszamy młodzież do
udziału. Chętnych na wyjazd prosimy o kontakt z ks. Arkadiuszem do czwartku włącznie.
W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla wszystkich ministrantów i kandydatów
oraz dla scholii dziecięcej.
W sobotę o godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00
do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia zachęcamy do systematycznego korzystania z
Sakramentu Pokuty, który jest najważniejszym elementem naszego nawrócenia oraz do
udziału we Mszy św. nie tylko w niedziele i święta ale także w dni powszednie.
Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu
katechetycznym, do nabycia: świece wielkanocne, kartki świąteczne, dewocjonalia, książki
religijne i Pismo Św.
Spotkanie formacyjne dla Parafialnych Rad Duszpasterskich z dekanatu Strzelce
Opolskie odbędzie się w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, w sobotę 5 marca o godz.
10.00.
Uroczystość Bierzmowania kandydatów z parafii: Strzelce Opolskie, Dolna,
Dziewkowice, Szymiszów odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18.30 w kościele św.
Wawrzyńca.
Rekolekcje dla chłopców - maturzystów w Wyższym Seminarium Duchownym w
Opolu odbędą się w dniach 26-28 lutego 2016 r. Rekolekcje wygłosi były kapelan Wojska
Polskiego i Międzynarodowych Kontyngentów Wojskowych ks. ppłk. Jerzy Niedzielski.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne oraz za zaangażowanie w życie naszej wspólnoty.
Życzymy obfitych łask Bożych w nowym tygodniu oraz owocnego przeżycia rekolekcji
wielkopostnych.
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REKOLEKCJE – RECOLLIGO…
Wielki post to czas, w którym w naszych parafiach przeżywamy rekolekcje. Przychodzi
Wielki Post i w kościele słyszymy stare jak świat ogłoszenie: „w takich, a takich dniach, w naszej
parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne”. Reagujemy dość spokojnie, wiedząc, że rekolekcje w
Wielkim Poście to coś normalnego. Problem jednak polega na tym, czy wziąć w nich udział.
Niektórzy uważają, że rekolekcje to zwykła praktyka wielkopostna, na którą zwołuje się ludzi po to,
by im przemówić do rozumu. Inni znów widzą w nich, ciągnące się w nieskończoność nauki.
Niektórzy ludzie swój udział w rekolekcjach uzależniają także od własnego nastroju, sytuacji
życiowej, poziomu religijności, jaki reprezentują oraz z tzw.: „potrzeby serca”. Wielu z nas jednak
zanim podejmie decyzję pójścia do kościoła na rekolekcje wielkopostne, powinno zadać sobie
pytanie: „Po co one właściwie są?”.
Słowo rekolekcje wzięło się z języka łacińskiego, od słów „recolligo”, oznaczających
„znowu zbierać, przyjmować, odzyskać”. Chodzi, więc o powrót do czegoś, powtórne
rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. A czym mamy się zająć? Naszym życiem przede
wszystkim, które mamy od Boga i które jest tylko jedno. Trzeba, więc je przeżyć jak najlepiej,
na chwałę Pana.
Komu są potrzebne rekolekcje i po co je odprawiać, jeśli tak dużo jest ludzi, którzy na
nie i tak nie przyjdą? Współczesność to coraz szybsze tempo życia. Człowiek jest coraz bardziej
rozbity wewnętrznie, gdyż albo stwierdza, że „zdąży jeszcze więcej zrobić” i nie odpoczywa, albo
poświęca czas na bezwartościowe rozrywki - coś, co go „rozrywa”, rozbija wewnętrznie.
Rekolekcje to dobry czas, by w tym całym zabieganiu „pozbierać się” (recolligo!), a może też
„ochłonąć, opamiętać się” (recoligere). Nie zastanawiając się głębiej nad prawdami naszej
wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak robią”,
ryzykujemy, że w momencie próby nie będziemy w stanie swojej wiary obronić. Mówiąc
obrazowo: z naszą religijnością jest tak, jak z meblami - z czasem pokrywają się coraz grubszą
warstwą kurzu. Jeśli tego kurzu nie będziemy przynajmniej raz na jakiś czas ścierać, z czasem nie
będziemy mogli rozpoznać nie tylko koloru, ale nawet kształtu naszych stylowych „Ludwików”.
Tak samo jest z wiarą - jeśli nie będzie co jakiś czas „odkurzana”, po pewnym czasie stanie
się szara i bezkształtna. W tym kontekście warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
wielu nie bierze udziału w rekolekcjach świętych? Co powoduje, że nie czują w ogóle takiej
potrzeby? Główną przyczyną jest zanikanie życia religijnego w polskich rodzinach. Coraz częściej
zauważa się, że u wielu ludzi sprawy religii i wiary schodzą na dalszy plan życia. Nie mówi się o
nich, nie rozmawia, traktuje jako drażliwy temat i chowa gdzieś w zakamarkach ludzkiego serca.
Tak samo jest z rekolekcjami. Czyż można oczekiwać, że przyjdzie na nie człowiek, który żyje z
dala od Boga i Jego spraw? Czy rzeczywiście mają one jakieś znaczenie dla tych, którzy wiecznie
nie mają czasu, są zabiegani i mają zawsze tysiące spraw na głowie?
Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem
przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać; - doświadczyć
miłości Boga i na niej budować swe życie; - poznać siebie w świetle Słowa Bożego.

