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IV N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 15,1-3.11-32)
„(…) "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich
rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie
przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem
młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i
tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na
swoje pola, żeby pasł świnie. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie.(…) A gdy był jeszcze
daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu
się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i
względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«. Lecz ojciec rzekł do
swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i
bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I
zaczęli się bawić. (…)”.

Słowa,
które
zadecydowały
o
wewnętrznej przemianie młodszego syna,
to: Zastanowił się, a dokładnie tłumacząc:
Do siebie samego wszedłszy. Żył on
ciągłym pragnieniem zdobywania tego, co
było na zewnątrz niego: wpierw chęcią
posiadania
ojcowskiego
Majątku,
poznawania dalekich stron, zdobywania,
na koniec - zaspokojenia głodu. Z chwilą,
kiedy nie miał już nic, nawet strąków dla
świń, zmienił kierunek swoich dążeń.
Wszedł do swojego wnętrza i poznał, kim
jest. Zobaczył, że jest synem, a więc ma

ojca, który jest bogaty i dobry. Gdy to
poznał, zmienił kierunek swoich dążeń.
Dlatego postanowił wrócić do domu. Tam
przekonał się, że jego ojciec jest pełen
miłosierdzia. I my mamy zastanowić się,
aby w pełni wrócić do Boga Ojca.
JEZU, DOBRY PASTERZU, WCIĄŻ
POSZUKUJESZ ZAGUBIONYCH OWIEC I
WYCIĄGASZ RĘKĘ DO GRZESZNIKÓW.
SPRAW, BYM POZNAŁ, W JAK BARDZO
DALEKIE STRONY GRZECHU
ZABRNĄŁEM, BŁĄDZĄC Z DALA OD
CIEBIE.
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PONIEDZIAŁEK – 7.03.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 75 rocz. ur. Waltraudy Klyszcz, + męża Józefa.
18.00 - Za + syna Ireneusza Sobko w 9 rocz. śm. i d. w c.
- Do B. Op. i św. O. Pio… w int. Waldemara i Beaty z ok. ich ur.
WTOREK – 8.03.2016 – Dzień Kobiet
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Józefa oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla kobiet i dziewcząt w dniu ich święta.
- Za ++ rodziców Dorotę i Adolfa Dambiec, + teścia Rudolfa i ++ z pokrew. oraz o zdrowie i błog.
Boże w rodzinie.
ŚRODA – 9.03.2016
7.00 - Za + siostrę Stefanię w 8 rocz. śm., + siostrę Bronisławę, babcię Annę i + Jana Gawrońskiego.
18.00 - Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, ++ siostry, braci i ++ z rodziny Skoniecznych.
- Za + ojca, dziadka i pradziadka Bolesława Więckowskiego w kol. rocz. śm.
CZWARTEK – 10.03.2016
7.00 - Za + ojca Mariana w kol. rocz. śm., ++ z rodziny Świackiewicz , Ataryk, Bożyczko, Janik i d. w c.
16.30 - Msza szkolna:
18.00 - Za + mamę Ingę Grzesik, siostrę Hankę, męża Herberta, szwagra Jana, ++ rodz. Helenę i Teofila.
- Za + Andrzeja Włodarczyk (od rodziny Suligów i Masłowskich).
PIĄTEK – 11.03.2016
7.00 - Za + Jerzego Borowskiego (od pracowników z Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich).
18.00 - Za + brata Andrzeja w kol. rocz. śm., + tatę Józefa z ok. im. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Huberta i Filipa oraz o błog. Boże w rodzinie.
SOBOTA – 12.03.2016
7.00 - Za + męża Henryka Koniecznego, rodziców Józefa i Elfrydę Pietruszka, Leokadię Konieczny,
Hildegardę Pakosz i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Wojciecha i Karolinę, siostrę Marię, Stefanię, Emilię, + brata Władysława, bratową
Izydorę, szwagrów Jana, 3 Stanisławów, 2 Józefów, siostrzeńca Mirosława i d. w c.
- Za + Piotra Kalińskiego w 1 rocz. śm.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13.03.2016 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za + Mariana, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrew.
8.30 - Za ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Katarzynę i
Gertrudę, ++dziadków i ++ z pokrew.
- Za ++ Klarę i Alfonsa Ryczel, Bronisławę i Pawła Moczygęba, + Annę Nocoń i ++ z rodziny.
10.00 - Roczki: Emilia Nawrocka, Amanda Kampa, Hanna Zych, Filip Przybyła.
- Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy…w int. dzieci i ich rodzin oraz o zdrowie dla mamy Katarzyny
i Aleksandra.
11.15 - Za + Aleksandra w rocz. śm. oraz za ++ z rodziny Winiarskich, Górów i Gilów.
- Za + syna Przemysława Górka w 17. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i d. w c.
15.00 - Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława, ++ braci Zbigniewa, Jana, Józefa i Jerzego, bratową Eleonorę
oraz ++ z rodziny.
- Za + męża Stanisława Łata w 3 rocz. śm. i z ok. urodzin, + teścia i szwagra, ++ rodziców Mariannę i
Czesława Falenta i ++ z rodziny z obu stron.
- Za ++ rodziców Annę i Jana Wróbel, ++ Wiktora i Bertę Popanda, + brata Alfreda, i ++ z rodz.
16.00 - Gorzkie Żale.
18.00 - Do B. Op. z prośba o błog. Boże dla wszystkich czcicieli MB Fatimskiej.
- Za + mamę Krystynę z ok. im. oraz ++ z rodz.
- Za + męża Czesława Bujak w 3. rocz. śm.
- Za + Marię Frank w 30. dzień po śm.
- Za + Andrzeja Włodarczyk w 30. dzień po śm.
- Za + Czesławę Gładysz w 30. dzień po śm.
- Za + Helenę, Janinę i Stanisława Maryniak, Bronisławę Drop i ++ z rodziny i pokrew.
- Za + mamę Stanisławę, ojca Kazimierza i ++ z rodziny.
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♦ IV Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Radości i zwiastuje połowę okresu

przygotowania paschalnego do Wielkanocy. Źródłem chrześcijańskiej radości jest zawsze
Jezus Chrystus, który objawia nam swoją miłość i okazuje miłosierdzie wobec każdego
grzesznika, który się nawraca.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym na które zapraszamy także
dzieci komunijne wraz z rodzicami. Po nabożeństwie będzie spotkanie i możliwość
nabycia książeczki „Droga do Nieba” dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek przypada Dzień Kobiet. O godz. 18.00 Msza św. w intencji Kobiet i
dziewcząt z prośbą o błog. Boże dla nich i dla ich rodzin.
♦ W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci. Zapraszamy
wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Po Mszy św. spotkanie dla Dzieci Maryi.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnego odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Męki Jezusa Chrystusa na Krzyżu. O godz.
17.00 Droga Krzyżowa, której przewodniczyć będzie młodzież przygotowująca się do
sakramentu bierzmowania.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów.
♦ W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
♦ W niedzielę 13 marca przeżywamy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej.
W tych trudnych czasach pragniemy na nowo zawierzyć Matce Bożej Fatimskiej los Kościoła
i świata, modląc się także o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 12.15; 19.00. W przyszłą niedzielę, ze względu na Dzień
Fatimski, będzie dodatkowa Msza św. o godz.18.00.
♦ Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym. Sklepik
otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. W ofercie są do nabycia: świece wielkanocne,
kartki świąteczne, książki, Pismo św. oraz bogaty wybór pamiątek religijnych.
♦ W najbliższą sobotę tj. 12 marca parafia organizuje wyjazd do kina Helios w
Kędzierzynie - Koźlu na film pt. „Cierń Boga” jest to pierwszy film, który relacjonuje
ostatnie trzy lata życia Jezusa Chrystusa widziane oczami apostołów. Seans rozpocznie się o
godz. 11.00. Wyjazd autokarem z parafii o godz. 10.00. Koszt biletu z przejazdem 20
złotych. Zapisy w kancelarii do czwartku włącznie. Po emisji filmu będzie czas wolny około
1 godziny.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za złożone
ofiary, które przeznaczone są na seminarium duchowne i instytucje diecezjalne w Opolu.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Op.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001
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NIEDZIELA LAETARE
Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa
Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego
minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask
płynących z Chrztu i Eucharystii.
Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa
Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym
dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Ojciec święty poświęcał w tę
niedzielę złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Takie róże
papieskie są także w Polsce. Pierwszą złotą różę papież ofiarował Polsce na pamiątkę
śmierci Władysława Warneńczyka. Sanktuarium na Jasnej Górze otrzymało dwie złote
róże. Pierwszą od Pawła VI, któremu jednak władze PRL nie pozwoliły przyjechać do
Polski, więc przywiózł ją dopiero Benedykt XVI. Podczas pierwszej pielgrzymki do
Polski w 1979 r. Jan Paweł II ofiarował Matce Boskiej Częstochowskiej własną złotą
różę, a w 1987 r. na krakowskich Błoniach wręczył różę dla sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej. W 2006 roku Papież Benedykt XVI uhonorował różą miejsce
pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau – ta jedyna papieska róża na świecie jest
koloru czarnego.

PAPIEŻ FRANCISZEK O MIŁOSIERDZIU
„Na bezmiar grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie
będzie zawsze większe od każdego grzechu, i nikt nie może zatamować miłości
Boga, który przebacza” (MV 3).
Niektórzy rodzice, wobec małych dzieci, do perfekcji opanowali
mechanizm nagradzania warunkowego. W praktyce oznacza to tyle: jeśli dziecko
zachowuje się tak, jak tego chcemy, dostaje nagrodę. Jakże nielogiczny jest Bóg!
On takich sztuczek nie chce i nie musi stosować. Na szczęście.
NA WESOŁO W NIEDZELĘ RADOŚCI☺
Na górskiej drodze doszło do
Koleżanka do koleżanki:
wypadku autokaru.
-Nie mogę nauczyć męża porządku!
Policjant po przybyciu na miejsce pyta
-A co on takiego robi?
siedzącego w pobliżu Bacę
-Za każdym razem chowa portfel w
- Jak się to stało?
inne miejsce.
- Widzicie Panie to drzewo? - pyta
Baca Policjanta
- No widzę.
- A Kierowca nie widział!

