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IX N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 7,1-10)
„Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się
przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego
setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i
bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie,
wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby
przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i
prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to
wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam
zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z
nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do
Niego przyjaciół z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł
pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz
powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam
pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi;
a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając
się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie
znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę
zdrowego”.
Setnik nie widział Jezusa, a On służącego,
którego
miał
uzdrowić.
Wszystko odbywało się przez Słowo, które
było wypowiedziane ze znacznej odległości.
To rzeczywiście wymagało wielkiej wiary.
Setnik rozumiał ją jako skutecznie wydane
polecenie podczas walki: Jezus rozkaże, a
choroba zostanie usunięta. On jako oficer
również wydawał rozkazy. Miał jednak
świadomość, co świadczy o jego pokorze,
że jest taki "przeciwnik", którego on sam
nie zdoła pokonać. Dlatego sprawę

skierował do wyższego rangą, bo był
pewien, że ten przyjdzie ze skutecznym
wsparciem. Takie myślenie jest właściwe
dla oficera. Nie był on jednak jedynie
duchowym strategiem. Jego wiara była
ożywioną miłością do swojego poddanego,
za którym się wstawiał.
JEZU, NIE JESTEM GODNY, ABYŚ
WSZEDŁ DO MEGO SERCA. A JEDNAK
NIEZMIENNIE PRZYCHODZISZ I
PRZYNOSISZ MI PEŁNE UZDROWIENIE.
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NIECH TWOJE SŁOWO DOKONA WE MNIE
PRZEMIANY.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

PONIEDZIAŁEK – 30.05. 2016
7.00 - Za + Bogusławę Balcerowicz (od sąsiadów z bloku 25)
18.00 - Za ++ mamę Stanisławę Kos w kol. rocz.,ojca Andrzeja, braci Edmunda i Stanisława i ++ z
rodziny.
- Za + Stanisława Kolibaba w 30. dzień po śm.
WTOREK – 31.05. 2016 – Święto Nawiedzenia NMP
7.00 - Za ++ Karola i Emanuela w kol. rocz. śm.
18.00 - Za ++ brata Jerzego w kol. rocz. śm., ojca Zenona i d. w c.
- Za ++ Ryszardy Władysławy i Józefa Urbanowicz i d. w c.
ŚRODA – 1.06.2016 – Wspomnienie św. Justyna, męczennika
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Henryka z ok. 75. rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci,
wnuków i całej rodziny.
18.00 - Za + męża Jerzego w 5. rocz. śm., i ++ z rodziny i pokrew.
- Za + wnuczkę Marzenę w 1. rocz. śm.
I CZWARTEK MIESIĄCA – 2.06. 2016
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
16.30 - Msza szkolna: Za Parafian.
18.00 - Za ++ matkę Zofię Kowolik w kol. rocz. śm, ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z rodz.
Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w c.
- Za + Annę Wloka w 1. rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew oraz d. w c.
I PIĄTEK MIESIĄCA – 3.06. 2016 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 -` Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła.
- Za ++ rodziców, teściów, braci, szwagrów, bratowe, ++ dziadków i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Mai z ok. 11 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ Janin i Antoniego Stec, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny Rzeszutko, Skiba i
Długosz.
I SOBOTA MIESIĄCA – 4.06. 2016 – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi i wszystkich członków Żywego Różańca
- Za + Leona Dankowskiego w 30 dzień po śmierci (od sąsiadów).
18.00 - Za ++ rodziców i teściów Mariannę i Leona Lelickich, ++ braci i bratowe, + siostrę, szwagrów, ++
z pokrew. i d. w c.
- Za + Bogusławę Balcerkowską w 30 dzień po śm. (od przyjaciół).
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.06. 2016
7.00 - Za + męża Kazimierza Grudzińskiego w 8 rocz. śm oraz za d. w c.
- Za + Ireneusza Żuk w kol. rocz. śm, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
8.30 - Za + męża Ryszarda Kuzia w rocz. śm, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Monikę i Witolda, ++ dziadków i ++ z rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Genowefy oraz Joanny i Gabriela oraz o błog. Boże dla wszystkich
potomnych.
- Z a+ męża Herberta, córkę Brygidę, ++ rodziców, teściów, szwagra i ++ z pokrew.
11.15 - Za + syna Macieja w 10 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Teresę i Mieczysława Borawskich, ++ dziadków Annę i Kazimierza Równiak.
12.15 - chrzest: Zofia Hendel, Karolina Mandrela
15.00 - Za + żonę Mariannę, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata oraz ++ szwagrów.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Rafała Kaniak z ok. 18 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj IX Niedziela Zwykła. Trwa oktawa Bożego Ciała, zapraszamy do udziału w

nabożeństwach z procesją Eucharystyczną. Dzisiaj nabożeństwo o godz. 16.00, w dni powszednie
o godz. 17.30.
♦ W środę 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Życzymy wszystkim dzieciom (dużym i małym)
aby zawsze wzrastali w łasce i Bożej miłości, otoczone serdeczną miłością swoich rodziców. Po
Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O godz. 7.00
Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W czwartek wyjątkowo
nie będzie Mszy św. szkolnej. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na godz. 17.30, na
nabożeństwo eucharystyczne z procesją i uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po
Mszy św. wieczornej będzie poświęcenie wianków i wiązanek z tegorocznych kwiatów i ziół.
Prosimy je przygotować i przynieść do poświęcenia. Od godz. 17.00 do 17.30 spowiedź dla dzieci.
♦ W piątek obchodzimy Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa – Światowy Dzień Modlitw o
Uświęcenie Kapłanów. W tym dniu przypada także I Piątek miesiąca. O godz. 7.00 Msza św.
za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych kościoła. O godz.
15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego - Godzinki ku czci Męki Pańskiej i adoracja Najśw.
Sakramentu. O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające do Najśw. Serca Pana Jezusa. Od godz.
17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz. 6.30
różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i czcicieli
Matki Bożej oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej. Po Mszy św. zmiana
tajemnic różańcowych. O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach. O godz. 10.00 spotkanie formacyjne
dla ministrantów i kandydatów. O godz. 10.30 spotkanie scholii dziecięcej.
♦ W przyszłą niedzielę, 5 czerwca 2016 r., w całej Polsce obchodzone będzie Święto
Dziękczynienia pod hasłem „Chrzest Darem Miłosierdzia”. W tym dniu, przed kościołem zbiórka
do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
♦ Zachęcamy parafian do szczególnej troski o pełne życie sakramentalne, do systematycznej
spowiedzi św. i do udziału w Najśw. Eucharystii także w dni powszednie. Niech każda Msza św.
owocnie przeżyta będzie źródłem Bożej mocy i siły, by po Bożemu rozwiązywać problemy, które
stawia przed nami życie.
♦ Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. W
programie pielgrzymki także Centrum Jana Pawła II oraz Dom Rodzinny Ojca Świętego w
Wadowicach. Pielgrzymka odbędzie się 15 czerwca. Całkowity koszt z ubezpieczeniem i wejściem
do Domu Rodzinnego Papieża 70 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej.
♦ Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie uroczystości
Bożego Ciała, a szczególnie za piękne, okazałe i wymowne w swojej treści ołtarze, nawiązujące do
Najświętszej Eucharystii i do Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Dziękujemy za podjęty trud i
wysiłek, za wszelkie ofiary przeznaczone na kwiaty i dekoracje oraz za chrześcijańską postawę w
czasie trwania procesji. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne i
gorące Bóg zapłać.
♦ Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.
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MIŁOSIERDZIE WOBEC SETNIKA I JEGO SŁUGI
Setnik to dowódca wojskowy, poganin, odpowiedzialny za
oddział stu legionistów. Była to ceniona funkcja. Setnik w Kafarnaum
zbliżył się do judaizmu. Docenili to Żydzi. On dla nich wybudował
synagogę, dom modlitwy. To wyjątkowo duży znak sympatii dla religii
żydowskiej. Żył też w zgodzie ze starszyzną żydowską, co mogło mieć
miejsce, gdy był już prozelitą, czyli wyznawał wiarę w Jahwe.
Oficer wojskowy miał prawe serce. Świadczy o tym troska
o sługę. Mały człowiek nie potrafi cenić sługi. Setnik cenił, i to wysoko.
Szukał dla niego lekarza. Słysząc o przybyciu Jezusa do miasta, posłał
szanowanych i liczących się w mieście Żydów, by poprosili Go o uleczenie sługi.
Łukasz podkreśla, że Żydzi usilnie prosili, zależało im więc na tym, aby Jezus spełnił
prośbę setnika. Setnik doskonale znał układy. Wiedział, że Jezus jest posłany do Izraela.
Jakiekolwiek wyświadczenie usługi poganinowi mogło być podstawą do zarzutów wobec
Jezusa, że przestaje z poganami, co było zabronione w Prawie. Skoro występował jako prorok,
stał przeto na świeczniku i Jego postępowanie winno być idealnie czytelne. Sam zatem setnik
wybrał jedyną drogę, w której nie narażał Jezusa na zarzuty. Skoro sami Żydzi prosili Go
o interwencję, sytuacja była jasna.
Zdumiewa postawa setnika. Widząc nadchodzącego Jezusa wysyła przyjaciół
z kolejną prośbą, by Jezus nie wchodził pod dach poganina. Chce oszczędzić Mu zarzutów,
że przekroczył próg pogańskiego domu. Żydzi mieli wiele granic, których nie mogli
przekroczyć. Taki jest mechanizm religii opartej o Prawo. Ono kreśli granice w czasie
i przestrzeni, w pokarmach i w kontaktach z ludźmi. Przestrzeganie tych granic jest
wykładnikiem doskonałości.
Szokująco wielka jest wiara setnika. On myśli w kategoriach żołnierza. W wojsku
wszystko oparte jest na posłuszeństwie dowódcy. Rozkazy są wykonywane. Setnik traktuje
Jezusa jako dowódcę, którego rozkaz zostanie natychmiast spełniony. Choroba ustąpi, jeśli tylko
On wyda taki rozkaz. Tę wiarę publicznie chwali Jezus. Podkreśla, że tak wielkiej nie
spotkał nawet w Izraelu. Jest to bowiem wiara, która uznaje moc Jezusa mimo braku
bezpośredniego kontaktu z chorym. Wszyscy chcieli Go dotknąć, pragnęli, by przyszedł do
nich. Setnik wierzy w potęgę słowa Jezusa na odległość. Chrystus spełnia jego prośbę i nie
wchodzi do jego domu. Uzdrawia sługę z tego miejsca, na którym zatrzymała Go delegacja
przyjaciół oficera.
Nawet dziś niewielu ludzi posiada tak wielką wiarę. Potrzebują kontaktu z miejscem
świętym, z cudownym obrazem, z wodą z Lourdes. Potrzebują kontaktu z uzdrowicielami.
Bezwarunkowe uwierzenie słowu Jezusa to rzecz wyjątkowa. A taka wiara zyskuje u Niego
najwięcej. Skoro Jezus stwierdza, że nie znalazł takiej wiary nawet w Izraelu, to znak, że
Apostołowie też jej w takim stopniu nie posiadali.
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