Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Opolskich
nr 11/2016 (262)

13 marca 2016

V N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU
Z Ewangelii wg św. Jana (J 8,1-11)
„Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku
zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził
się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do
Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie,
a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego:
”Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”.
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus,
nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się
i rzekł do nich: ”Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I
powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim
zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na
środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież oni są? Nikt
cię nie potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: ”I Ja ciebie nie
potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.
Zwykło się uważać, że Jezus pisał
grzechy oskarżycieli. A może zajął się
pisaniem, aby nie patrzeć w oczy owej
kobiety i nie powiększać jej wstydu lub
nie chciał patrzeć na faryzeuszy? Jest
jeszcze jedno wyjaśnienie, nawiązujące do
proroctwa Jeremiasza: Wszyscy, którzy
Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci,
którzy oddalają się od Ciebie, będą
zapisani na ziemi, bo opuścili źródło
żywej wody, Pana (Jr 17, 13). Jezus
pokazuje faryzeuszom, jak bardzo oddalili
się od Boga, który jest źródłem żywej
wody, a skupili się na literze Prawa. Kto

nie wierzy w Niego, ten wysycha.
Natomiast u tego, kto przyjdzie do Jezusa
z wiarą i szczerą skruchą, to choćby przez
swoje grzechy był wyschniętą pustynią,
popłyną w nim strumienie wody żywej.
CHRYSTE, DZIĘKUJĘ CI, ŻE TY NIE
NIKOGO POTĘPIASZ, LECZ
SKRUSZONEMU ODPUSZCZASZ GRZECHY
Z TAKĄ ŁATWOŚCIĄ, JAK WIATR
ZDMUCHUJE LITERY NA PIASKU.
PRZEBACZ MI, ŻE JESZCZE NIE UMIEM
WYBACZAĆ.
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PONIEDZIAŁEK – 14.03.2016
7.00 - Za + Reginę Fuchs, + jej męża Konrada, córkę Krystynę, syna Wiktora, synową Otylię i ++ z
rodziny i pokrew.
18.00 - Za + ojca, teścia i dziadka Franciszka w 10 rocz. śm. oraz za + mamę Klarę.
- Za ++ Bronisławę i Stanisława Ślaz, braci Stanisława i Jana, teściów Eugenię i Romana Sosnowicz
oraz za ++ Annę i Bogdana Wachowicz w kol. rocz. śm.
WTOREK – 15.03.2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Władysława Owoc w 1 rocz. śm. oraz ++ rodziców z obu stron i d. w c.
- Za + brata Jana w kol. rocz. śm., bratową Rozalię, ++ rodziców Michała i Marię.
ŚRODA – 16.03.2016 – Dzień Papieski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o zdrowie i błog. Boże w int. Marka i jego rodziny.
18.00 - Za + ojca Józefa Kowolik w kol. rocz. śm., + matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z
rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w c.
- Za + męża Piotra w 13 rocz. śm., + syna Edwarda, ++ rodziców, teściów oraz ++ z rodziny
Maślanka, Oleszczuk i Tarka.
CZWARTEK – 17.03.2016
7.00 - Za + siostrę Marię w 1 rocz., + jej męża Ryszarda oraz ++ rodziców Józefę i Teodora.
- Za + brata Zbigniewa, ++ jego rodziców Anielę i Jana, teściów Gertrudę i Ignacego, ++ z
rodziny i d. w c.
16.30 - Msza szkolna: Do B. Op. i MB Fatm… w int. Anny z ok. 30 rocz. ur. i Sebastiana z ok. ur. oraz o
błog. Boże dla rodziców, rodzeństwa i całej rodziny.
18.00 - Za + Edwarda Gil (od sąsiadów z bloku).
PIĄTEK – 18.03.2016
7.00 - Za + Aleksandrę Buchta, + Gabrielę, Jadwigę, ++ braci i rodziców oraz za + Marię i Mariana
Romaniec i ++ wnuczki
- Do B.Op i MB Fat…z prośbą o błog Boże i zdrowie dla Anny i jej rodziny.
18.00 - Za + teścia Mieczysława, ++ 2 żony, ++ braci Józefa, Andrzeja, Mieczysława i Jerzego, ++
Stanisława i Marię Świda.
SOBOTA – 19.03.2016 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00 - Do B. Op. i św. Józefa… w int. męskiej Róży Różańcowej oraz czcicieli św. Józefa.
- Za + Józefa Rewerskiego, ++ z rodz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Wiktorii i Józefa oraz o błog. Boże dla całej rodz.
- Za ++ rodz. Mariannę i Józefa, brata Zbigniewa, ciocię Stanisławę, Irenę i Helenę.
NIEDZIELA PALMOWA – 20.03.2016 – MĘKI PAŃSKIEJ
7.00 - Za + Edwarda Gil. (od sąsiadów z bloku)
8.30 - Za + męża, ojca Erwina Koprek w kol. rocz. śm. oraz za ++ z pokr. Koprek, Sowa i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Łukasza z ok. 34 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla żony i dzieci oraz
całej rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Henryka z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
11.15 - Za ++ brata Józefa i bratową Joannę Kozak.
- Za ++ mamę Zofię Czerniec, ojca Michała, ++ z rodz. Czerniec i Kuliś oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Urszuli z ok. 30 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny.
12.15 - Chrzest: Maja Wiktoria Zabierowska, Kinga Urszula Czogała
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla rodziców, chrzestnych i dla całej
rodziny oraz o błog Boże i zdrowie dla rocznego dziecka Marcela Wojdyła.
- Za ++ rodziców, teściów i dziadków Marię i Wolfganga Szczędzina, + Mariana, ++ z rodz.
Maciołek i d. w c
18.00 - POKUTNA DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII.
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♦ Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu
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liturgia kieruje pobożność wiernych ku Męce Pańskiej. Zasłonięte krzyże przypominają
nam cierpiącego nieustannie Chrystusa.
Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej. W tych trudnych
czasach ponawiamy nasze zawierzenie Matce Bożej Fatimskiej modląc się o pokój dla
świata i nawrócenie grzeszników. O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
O godz.18.00 Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej i różaniec fatimski.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zamiast nowenny będzie Droga Krzyżowa z
Ojcem Pio. Na wieczorne nabożeństwo prosimy przynieść świece.
W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci. Po
nabożeństwie będzie poświęcenie książeczek „Droga do Nieba” dla dzieci komunijnych.
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. W piątek po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie dla
młodzieży gimnazjalnej z klas I - II - III w ramach przygotowania do sakr. bierzmowania.
W sobotę obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Św. Józef jest
opiekunem Kościoła świętego i naszych rodzin, patronuje cieślom i stolarzom, jest także
patronem dobrej śmierci. O godz. 7.00 Msza św. w int. Męskiej Róży Różańcowej oraz
za wszystkich czcicieli św. Józefa.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach, a o godz. 16.30 nauka przed
chrztem dla rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą sakrament chrztu św. w święta
wielkanocne i po świętach.
W sobotę od godz. 8.30 przedświąteczne sprzątanie kościoła i pomieszczeń
przyległych. Prosimy panie i panów o życzliwą pomoc.
W sobotę o godz. 10.30 zbiórka wszystkich ministrantów, kandydatów i Dzieci Maryi
w ramach przygotowania do Świętego Triduum Paschalnego.
W najbliższą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Poświęcenie
palm na każdej Mszy św. O godz. 11.15 uroczysta Msza św. z procesją dookoła kościoła.
Po Mszy św. konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palmę. W niedzielę Palmową o godz.
18.00 Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami, serdecznie zapraszamy do udziału.
Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 15.00 do
kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu „na Górce” osoby żyjące w
związku niesakramentalnym na wspólne nabożeństwo pokutne.
Rozpoczyna się czas spowiedzi wielkanocnej. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnie
dni Wielkiego Tygodnia. Do Wielkiego Czwartku wszyscy powinni być wyspowiadani.
Spowiedź codziennie: rano od godz. 6.30 do 7.30 i wieczorem od godz. 17.00 do 18.30.

♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone

ofiary a także za okazywaną pomoc, serdeczną życzliwość i dar modlitwy.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i owocnego przeżycia czasu pokuty i nawrócenia.
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NIE POTĘPIAJ, ALE I NIE GRZESZ!
Oczyma wyobraźni przenieśmy się do ojczyzny
ziemskiego Jezusa z Nazaretu. Cofnijmy się w czasie o
mniej więcej 2 tys. lat. Oto widzimy Nauczyciela z
Galilei, którego wielcy tamtego świata – „uczeni w
Piśmie i faryzeusze” – stawiają w niezręcznej sytuacji,
by tylko znaleźć powód, żeby „Go oskarżyć”.
Przyprowadzają przed Niego kobietę przyłapaną
„na cudzołóstwie”. Tyle tylko, że w obyczajowości
semickiej wyłącznie płeć piękna była w takich wypadkach
okrutnie karana zazwyczaj – niestety – przez kamienowanie
kończące
się brutalną śmiercią.
Chrystus Pan jest świadom tego, co czeka ową niewiastę. Dlatego też pada z Jego
ust retoryczne stwierdzenie w przerwie między pisaniem „palcem po ziemi”: „Kto z
was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Nikt z obecnych tego nie
robi. Każdy ma coś na sumieniu. Można zatem powiedzieć, że Jezus pisze na piasku
nowe prawo w opozycji do tych wszystkich nakazów i zakazów wywodzących się z
Prawa Mojżesza. Tym prawem jest prawo miłości. Prawo, w którym jest miejsce na
wybaczenie, niepotępianie i danie człowiekowi drugiej szansy. „Nikt cię nie potępił?” –
pyta Pan. „Nikt” (…). – I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”.
Przekaz tego fragmentu Ewangelii jest jednoznaczny. Postawa Pana Jezusa zaś
godna naśladowania. Tylko od nas zależy, czy zechcemy zachowywać się podobnie.
Mamy wielki dar sakramentu pokuty i pojednania, w którym kapłan mocą samego
Boga pełnego miłosierdzia udziela nam rozgrzeszenia ze złego postępowania. Bóg
nam wybacza nasze grzechy.
Rodzi się tylko pytanie: Czy i ja potrafię wybaczyć innym, a przy okazji i
samemu sobie? To wielka sztuka. Pan Bóg jest w stanie wybaczyć nam wszystko, jeśli
tylko szczerze tego żałujemy. My innym też prawie wszystko jesteśmy w stanie
wybaczyć. Najgorzej jest zaś z wybaczeniem samemu sobie. To nad tym trzeba nam
pracować. To tego trzeba nam się uczyć. I nie chodzi tu o pobłażliwość. Chodzi o
autentyczną miłość do samego siebie. Bez niej nie da się bowiem budować trwałych
relacji z innymi i – oczywiście – ze Stwórcą.
Nie potępiajmy zatem, ale i starajmy się nie grzeszyć. Ćwiczenie czyni mistrza.
Zaprawiajmy się zatem w ewangelicznych ćwiczeniach z miłości Boga i człowieka.
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