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X N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 7,11-17)
„Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a
szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się
do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego,
jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej
spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i
rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się
mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze,
tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i
oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach;
wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał wśród
nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta
wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie”.
Obecność Jezusa na pogrzebie
młodzieńca z Nain ukazuje Go jako
prawdziwego Człowieka i prawdziwego
Boga. On, jako człowiek, współczuje
wdowie chowającej swojego jedynaka:
ulitował się nad nią, a dokładnie
"wzruszył się głęboko". Matczyne łzy
poruszyły do głębi Jezusa. Nie oczekuje
On od tej kobiety ani prośby o cud, ani
wyznania wiary. Wystarczyły łzy, aby
okazać jej miłosierdzie. Być może
widział w nich zapowiedź łez swojej
Matki, gdy będzie pod krzyżem. W

obliczu matczynego dramatu On, jako
prawdziwy Bóg, wypowiada słowo, które
ma moc. Wbrew ludzkim pozorom
ostatnie słowo nie należy do śmierci, lecz
do Boga. On jest naszym Zbawicielem, a
śmiercią śmierci - życie wieczne, którego
nam udziela.
CHRYSTE, ZBAWICIELU, TY LITUJESZ
SIĘ NA WIDOK NASZEJ NIEDOLI. WEŹ MNIE
ZA RĘKĘ I SPRAW, ABYM OBUDZIŁ SIĘ Z
MEJ DUCHOWEJ ŚMIERCI I GŁOSIŁ RADOŚĆ
ŻYCIA, KTÓREJ TYLKO TY UDZIELASZ
CZŁOWIEKOWI.

Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i
spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, i z
Twoją pomocą to wypełniali.
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PONIEDZIAŁEK – 6.06.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci, wnuków, ++ z rodz.
18.00 - Za + męża Józefa, ++ braci Franciszka i Engelberta, ++ rodz. z obu stron oraz za + zięcia Jana.
- Za ++ ojca Józefa i mamę Rozalię w kol. rocz. śm, brata Andrzeja i siostrzeńca Piotra.
- Za + Józefa Zwiór w 30 dzień po śm.
WTOREK – 7.06.2016
7.00 - Za + Władysława w kol. rocz. śm. i d. w c.
- Za + mamę Wandę, + Joasię, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + Józefa Gołaś i Mariannę Gołaś oraz d. w c.
- Za ++ rodz. Adama i Martę Rawskich, siostrę Krystynę i + z pokrew. Rawski, Leliwa i d. w c.
ŚRODA – 8.06.2016 – wsp. św. Jadwigi Królowej
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Heleny Urbaś z ok. 93rocz. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + Augustyna Rajn w 1 rocz. śm.
- Za ++ rodziców Franciszka i Rozalię Howaniec, ciocię Martę Belas i d. w c.
CZWARTEK – 9.06.2016
7.00 - Za + Bogusławę Balcerowicz. (od sąsiadów z bloku 25)
16.30 - Msza szkolna: Za Parafian
18.00 - Za ++ mamę Bronisławę, ojca Franciszka, brata, bratową, teściów, 2. szwagrów i dziadków z obu
stron.
- Za ++ rodziców Małgorzatę i Wilibalda Kubik i ++ z rodziny.
PIĄTEK – 10.06.2016 – wsp. św. Bogumiła, Biskupa
7.00 - Za + mamę Mariannę Maryniak w kol. rocz. im., + ojca Adama, za ++ Mariannę i i Tadeusza
Leśniak, ++ z rodziny Maryniaków, Stanków i Patyków.
18.00 - Za ++ Jana i Marię Goś z ok. ur. Marii.
- Za + brata Bogumiła z ok. im, ++ rodziców Jana i Walerię, dziadków, ++ z rodziny Białkowskich i
Skórów.
SOBOTA – 11.06.2016 – wsp. św. Barnaby, Apostoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm. i św. O. Pio… z ok. 30 rocz. ur. Tomasza oraz z prośbą o dobrą pracę i o
błog Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Antoninę i Władysława, brata Zbigniewa, teściów Józefę i Pawła, Mariannę i
Stanisława i ++ z rodziny.
- Za + mamę Marię Kraik z ok. urodzin, + ojca Henryka i + Ks. Helmuta Kraik.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.06.2016
7.00 - Za + Zdzisława, matkę Marię ++ z rodziny.
- Za ++ Antoninę i Mariana Nowakowskich, Jadwigę i Edwarda Gireń oraz brata Jana Gireń.
8.30 - Za + teściową Michalinę w 1 rocz. śm i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marka z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Roczki: Kamil Gruszka, Lena Kandziora.
- Za ++ rodziców Marię i Kazimierza Sujeckich, ++ teściów Genowefę i Czesława Świackich, +
szwagierkę Annę i + synową Annę oraz d. w c.
11.15 - Za ++ rodziców Annę i Władysława, siostrę Barbarę, szwagra Kazimierza i ++ z rodziny.
- Za ++ rodz. Henrykę i Tadeusza w rocz. śm, + teścia Tadeusza, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
12.15 - Chrzest: Blanca Anderwald
15.00 - Za + męża Edwarda Bednarczyk, ++ rodziców Karolinę i Mieczysława Karaś, + teścia
Władysława.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Bożeny z ok. 73 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦ Dzisiaj obchodzimy X Niedzielę Zwykłą. W całej Polsce obchodzimy po raz kolejny

Święto Dziękczynienia pod hasłem: „Chrzest Darem Miłosierdzia”. Przed kościołem
zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Dzisiaj o godz. 16.00
nabożeństwo Eucharystyczne, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do Św. Ojca Pio.
♦ W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy serdecznie dzieci wraz z
rodzicami. Po Mszy św. spotkanie Dzieci Maryi. Po Mszy św. wieczornej spotkanie
w salce uczestników wyjazdu do Zakopanego w dniach od 20 do 22 czerwca. Prosimy
aby na tym spotkaniu dokonać wpłaty na wyjazd.
♦ W czwartek po Mszy św. wieczornej w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie
Apostolatu Margaretek. Zapraszamy na spotkanie osoby, które codziennie modlą się za
kapłanów.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów. Od
godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę 12 czerwca o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i
rodziców.
♦ Rozpoczął się miesiąc czerwiec poświęcony Najśw. Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy
wszystkich parafian do szczególnej troski o pełne życie sakramentalne a zwłaszcza dzieci
i młodzież, do systematycznej spowiedzi św. i do udziału w Najśw. Eucharystii. Niech
każde spotkanie z Jezusem Miłosiernym będzie źródłem umocnienia wiary i miłości.
Nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa będą po wieczornej Mszy św.
♦ Uczestników Jubileuszowej Pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i do
Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie informujemy, że wyjazd pielgrzymów z
parkingu przy parafii nastąpi w środę 15 czerwca o godz. 7.00. Powrót do parafii około
godz. 21.00.
♦ W sobotę 11 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Osób Chorych i
Niepełnosprawnych na Górę św. Anny. Mszę św. sprawowaną o godz. 10.00 przez
Księdza Biskupa poprzedzi wspólna modlitwa różańcowa. Od godz. 12.30 będzie
adoracja Najświętszego Sakramentu.
♦ W sobotę 11 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się Pielgrzymka Diecezjalnego
Dzieła Modlitwy za Kapłanów Oremus. Rozpoczęcie o godz. 17.00. W programie
także: słowo Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa-Łagiewnik,
przekazanie relikwii św. Faustyny Kowalskiej oraz Eucharystia pod przewodnictwem
Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai.
♦ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i
Wydział Teologiczny UO zapraszają na Międzydiecezjalny turniej piłkarski o
puchar św. Jacka, który odbędzie się w czwartek 16 czerwca 2016 roku na stadionie
sportowym w Strzelcach Op. Rozpoczęcie o godz. 8.45.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać
za ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
♦ Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
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ŚDM – CZYLI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego
świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą
się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan Paweł II, który zgromadził
młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989),
Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i
wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który
przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki
posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego
świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne
współczesnemu światu. W lipcu 2013 roku (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się Papież
Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w
Krakowie, w Polsce.
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego
Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były
jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej
błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia
1985 roku, kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników
Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w
Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez
niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego,
słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne
głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały tydzień, bierze w nich udział
kilkaset tysięcy młodzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym bardziej liczba
ta pokonuje granicę miliona lub więcej uczestników. Największe dotychczasowe spotkania
odbyły się w Manili na Filipinach (1995), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony młodych oraz w
Rio de Janeiro w Brazylii (2013), gdzie na Copacabanie zgromadziły się ponad 3 miliony osób.
Ze spotkań odbywających się w Europie najliczniejszym było to w Rzymie, w roku 2000, kiedy
na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.
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