Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Opolskich
nr 9/2016 (260)

28 luty 2016

III N IEDZIELA W IELKIEGO P OS TU
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 13,1-9)
„W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o
Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich
ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci
Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni
mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których
zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I
opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe
zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na
tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«.
Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i
obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Łatwo jest szukać winy wśród
innych. Wtedy często przypisuje się
ciężkie
przewinienia
ofiarom,
a
niewinność ocalonym. Rzeź powstańców
galilejskich dokonana przez Piłata lub
tragedię pod gruzami wieży Siloe łatwo
się definiuje, że ci ludzie musieli ciężko
zawinić, skoro Bóg wymierzył im taką
karę. Jezus zwalcza to błędne myślenie:
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Nawrócenie jest
uznaniem swojej grzeszności; tego, że
jest się na błędnej drodze. Jest także

zerwaniem ze złem, a nade wszystko jest
zwróceniem się ku Bogu, który jest
miłością. On wciąż oczekuje, abyśmy
wydawali dobre owoce. Nawrócenie jest
kwestią naszego życia lub śmierci. Być
albo nie być.
JEZU, PRZYJMUJĘ KAŻDE TWOJE
SŁOWO I ODNOSZĘ JE DO SIEBIE, TAK
SAMO JAK I ZNAKI, PRZEZ KTÓRE DO
MNIE PRZEMAWIASZ. ONE PROWADZĄ
MNIE NA DROGĘ NAWRÓCENIA I DO
WYDANIA DOBREGO OWOCU.
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PONIEDZIAŁEK – 29.03.2016
7.00 - Za + Krzysztofa ++ jego rodziców i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + Wandę Trawińską w 30 dzień po śmierci.
- Za + Józefę Hasik w 30 dzień po śmierci.
WTOREK – 1.03.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii z ok. 65 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodz.
18.00 - Za ++męża i ojca Juliana Kotarzewskiego w 4 rocz. rodziców, brata, teściów, 2 szwagrów,
siostrzeńca i d. w c.
- Za + Romana Kamińskiego w 30 dzień po śm.
ŚRODA – 2.03.2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za + mamę Hildegardę, jej + męża Rajnholda, ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny.
18.00 - Za + męża Romana Maślankiewicz w rocz. śm.
- Za + Zofię Sawicką w 3 rocz. śm.
I CZWARTEK miesiąca – 3.03.2016
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Deryla, Jolanty i wnuczki Amelii.
18.00 - Za ++ rodziców Genowefę i Ludwika, siostrę Marię, teściów Marię i Władysława, z rodziny
Matoków, Durlejów i Skrzyniarzów.
- Za + Janinę Rudek w 30 dzień po śm.
I PIĄTEK miesiąca – 4.03.2016 – Święto św. Kazimierza
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła.
18.00 - Za ++ rodziców, męża Leszka, zięcia Henryka, teściów, dziadków, ++ z pokrewieństwa i
d. w c.
- Za ++ ojca Kazimierza z ok. im., matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę i ++ z rodziny
Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
I SOBOTA miesiąca – 5.03.2016
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi i wszystkich członków Żywego Różańca.
- Za + Janinę Rudek (od mieszkańców z ul. Osiedle.)
18.00 - Za + mamę Klarę Lipok w 7 rocz. śm.
- Za + mamę Kazimierę z ok. im., oraz za wszystkich ++ z rodziny.
- Za + Gintra Polok w 30 dzień po śm.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6.03.2016
7.00 - Za ++ ojca Franciszka w kol. rocz. śm, mamę Klarę, dziadków, kuzynkę Salomę, kuzyna ks.
Ryszarda Kijowskiego.
8.30 - Za ++ rodziców Tadeusza i Helenę Juszczak, Józefa i Brygidę Lebek, + brata, 3 siostry, 2 bratowe,
5 szwagrów, ++ z rodziny i pokrew. oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
- Za ++ rodziców Alfreda i Anielę i brata Bolesława.
10.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy…w int. wnuków Michała, Patryka i Łukasza i wszystkich
potomnych oraz za ++ z rodziny i powinowatych.
- Za + ojca i dziadka Józefa w 3 rocz. śm., ++ z rodziny Łukasik, Brożek i Witkowski.
12.15 - Chrzest:
11.15 - Za + syna, brata i wujka Ireneusza Sobko w 9 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Zofii z ok. 70 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
15.00 - Za + mamę Marię Przyślak i + z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za ++ Gertrudę i Wojciecha Duc, + Janinę i Józefa Stępień oraz za + brata Jana.
16.00 - Gorzkie Żale.
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♦ Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy wielkopostny czas łaski i Bożego

Miłosierdzia. Kościół zachęca nas byśmy ten czas dobrze przeżyli prze udział w
nabożeństwach pokutnych, dobrą spowiedź i osobiste nawrócenie. Niech dar Bożego
Miłosierdzia przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu.
♦ O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę 2 marca po Mszy św. o godz. 7.00 rozpocznie się całodzienna adoracja Najśw.
Sakramentu. Jest to dzień adoracyjny wyznaczony naszej parafii przez Kurię Diecezjalną w
Opolu. O godz. 17. 30 różaniec w intencji przebłagania za grzechy i o łaskę nawrócenia dla
zatwardziałych grzeszników. O godz. 18.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego. Adoracja
będzie w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Plan adoracji jest na tablicy ogłoszeń.
♦ W środę o godz. 19.00 w salce domu parafialnego spotkanie biblijne.
♦ I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. O
godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej i nabożeństwo. O
godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci. O 17.30 nabożeństwo
eucharystyczne i wieczorna Msza św.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego, a także święto św.
Kazimierza, królewicza. O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa,
dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w godzinie
Męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. O godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Spowiedź
od godz. 17.00 do 18.00. O godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej z kl. III.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy wszystkich czcicieli
Matki Bożej do udziału w nabożeństwie I Soboty miesiąca. O godz. 6.30 Różaniec
wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i członków Żywego
Różańca oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów oraz dla scholii.
♦ Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece
wielkanocne, kartki świąteczne, dewocjonalia, książki religijne i Pismo Św.
♦ Zwracamy się z serdeczną prośbą do osób, które już zdecydowały się otworzyć drzwi
swoich domów i przyjąć młodych pielgrzymów, którzy przybędą do Polski na Światowe
Dni Młodzieży, o składanie stosownych deklaracji. Parafia nasza ma przyjąć 40 osób i
zapewnić im nocleg i śniadanie w dniach od 20 do 25 lipca. W najbliższym czasie odbędzie
się spotkanie z przedstawicielami rodzin, które przyjmą zagranicznych gości w swoich
domach.
♦ Składamy serdeczne podziękowanie parafianom, którzy odpowiadając na nasze
zaproszenie wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych, dając w ten sposób żywe i piękne
świadectwo wiary w Roku Miłosierdzia. Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi.
♦ Naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
♦ Życzymy obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i owocnego przeżycia wielkopostnego
czasu pokuty i nawrócenia.
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PO REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH – I CO DALEJ?
Wielki Post w kalendarzu Kościoła katolickiego to czas pokuty, przygotowujący do
przeżycia najważniejszych świąt dla chrześcijan, Wielkanocy. Rekolekcje to okazja do
modlitwy, refleksji i zbliżenia się do Boga. Życie każdego chrześcijanina powinno opierać się nie
tylko na radościach. Dlatego też Wielki Post, czas umartwienia, jest doskonałą okazją do tego, by
zatrzymać bieg życia, by zwolnić i zastanowić się nie tylko nad pamiątką ukrzyżowania Pana
Jezusa, ale i nad własnym postępowaniem. Takie chwile sprawiają, że Bóg staje się bliższy,
namacalny i bardziej ludzki.
Wiara do końca życia. Pani Stanisława ma ponad 70 lat. W swoim życiu niejedną parę
butów zdarła, pokonując drogę do kościoła. Niejednokrotnie wracała do domu po długiej modlitwie
przemarznięta do szpiku kości. Dlatego dziś starszej kobiecie ciężko jest zrozumieć młodych. - Do
kościoła chodzi coraz mniej ludzi, a w czasie rekolekcji jest ich jeszcze mniej - opowiada o swoich
spostrzeżeniach. - Dawniej wszyscy pracowaliśmy przy domu, na wsi, więc i do kościoła w
tygodniu więcej nas przychodziło. Teraz za pracą wyjeżdża się do miasta, czasem bardzo daleko.
Rekolekcje wielkopostne dla pani Stanisławy to czas obowiązkowy. Bo jaką wiarę wyniosło się z
domu, taką drogą z Bogiem lub obok Niego kroczy się przez resztę życia.
Ważny czas. Pani Krystyna ma niecałe 50 lat, pracuje zawodowo. Jej dzieci wyjechały na
studia do Wrocławia, więc w domu została sama z mężem. Oboje po pracy w czasie, kiedy u nich
w parafii są rekolekcje, jadą do kościoła, by w ciszy, skupieniu i dzięki wskazówkom księdza
przygotować się do najważniejszych dla nich świąt. - Nie wyobrażam sobie, by Wielkanoc nie była
poprzedzona rekolekcjami, w których nie wzięłabym czynnego udziału. Te chwile spędzone w
kościele, pod przewodnictwem duchowym, zakończone spowiedzią, zwiastują, że nadszedł bardzo
ważny okres w życiu mojej rodziny. Kobieta cieszy się, kiedy w tym czasie są w domu jej dzieci i
wszyscy siadają w jednej ławce w kościele, by wysłuchać nie tylko słów kapłana, ale i samego
Boga. - Ciężko jest pogodzić życie zawodowe z życiem blisko Boga, ale to tylko kwestia
umiejętności gospodarowania czasem. Układam sobie tak dzień, by dwa razy do roku w pełni
uczestniczyć w rekolekcjach. Żadna wymówka mnie nie przekonuje, bo nie jest wystarczająco
przekonująca.
W obiegowej opinii utarło się, że chodzenie do kościoła to przymus. Nic bardziej
mylnego. Takie stanowisko prezentują ludzie, którzy stanęli plecami do Pana Boga i nie chcą
na Niego spojrzeć. Nie słyszą, co mówi. Czas rekolekcji jest idealnym momentem, by przebudzić
się z letargu, by uciec z prozy dnia codziennego, by zwolnić pogoń za pieniądzem i karierą, bo to
nie one ważne są w życiu człowieka, najważniejszy jest Bóg.
Wielu naszych Parafian w tym czasie nie było głuchych na słowo kapłana, a tym samym
na Słowo Boże i przyjęło zaproszenie do udziału w tym świętym czasie. Każdy z nas ma za
zadanie zmieniać świat, ale należy zacząć od siebie i od prostej refleksji. Później będzie o wiele
łatwiej. Wielki Post jest świetną ku temu okazją.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM DOBRYCH OWOCÓW Z REKOLEKCYJNYCH NAUK I
DZIĘKUJEMY ZA OBECNOŚ I WSPÓLNĄ MODLITWĘ: DZIECIOM, MŁODZIEŻY I DOROSŁYM.

