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XI N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 7,36-8,3)
„(…) Kobieta, która prowadziła w mieście życie
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu
faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i (…)
zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je
wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je
olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił
sam do siebie: ”Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co
za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest
grzesznicą”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On rzekł:
”Powiedz, Nauczycielu”. ”Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był
pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom.
Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”. Szymon odpowiedział: ”Sądzę, że ten,
któremu więcej darował”. On mu rzekł: ”Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do
kobiety i rzekł Szymonowi: ”Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś
Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi
pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie
namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci:
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała”.
Prawdziwej gościny w domu Szymona
faryzeusza udziela Jezusowi kobieta, znana
w mieście jako grzesznica. To pokazuje, kto
tak naprawdę bardziej Go umiłował.
Kobieta, utożsamiana ze wspomnianą
później Marią Magdaleną, z której wyszło
siedem demonów, wyraziła swoją miłość
przez to, że u stóp Jezusa ofiarowała to, co
stanowiło dla niej dotychczasową wartość.
Było to wyrazem zerwania z jej grzesznym
życiem. Dlatego otrzymała zapłatę odpuszczenie grzechów. Być może w
swoich przygodnych związkach szukała
miłości. Jednak za każdym razem

odczuwała tylko coraz bardziej palące
piętno grzechu. Zaczęła je gasić łzami, aby
doznać prawdziwego ukojenia w słowach
Jezusa. Wreszcie otrzymała miłość za swoją
miłość.
PANIE, PRAGNĘ SZCZERYCH ŁEZ
POKUTY I PEŁNEGO ODDANIA SIĘ TOBIE,
ABY UGASIĆ W SOBIE PŁOMIENIE
GRZECHU. DLATEGO Z WIARĄ
PRZYCHODZĘ DO TWYCH NÓG, KLĘKAM I
BEZ SŁÓW WYRAŻAM MOJĄ MIŁOŚĆ.
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PONIEDZIAŁEK – 13.06.2016 – wsp. św. Antoniego – Dzień Fatimski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
9.00 - W intencji chorych oraz za ++ syna Marka Jawniaka w 1. r. śm i męża Alojzego w 18.r. śm.
19.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w intencji wszystkich czcicieli
- Do B. Op. i MB Fatm. z prośbą o zdrowie dla Tadeusza.
- Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o zdrowie dla Zygfryda.
- Za ++ rodziców Stefanię i Adama Reisner, Janinę i Władysława Rudyk i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Genowefę i Antoniego Ostrowski, + brata Józefa z ok. ur. i ++ z rodz.
- Za +męża, ojca i dziadka Józefa Klyszcz z ok. 20. r. śm, matkę Klarę Sowa, ++ z pokr. z obu stron i d.wc.
- Za + ojca Henryka Miler, ++ rodziców Józefa i Elfrydę Pietruszka, + Henryka Koniecznego, Hildegardę
Pakosz, Irenę Jarczewską, ++ dziadków i d. w c.
- Za ++ ojca Antoniego, teścia Antoniego, ++ z rodz. z obu stron i d. w c.
- Za + męża Antoniego i jego teściów.
- Za + Marię Błaziak w 3. rocz. śm.
- Za ++ rodziców Julię i Alojzego Kubik z ok. ich ur., + mamę Elżbietę Szrajber, ++ Janinę i Zygmunta Dziubek,
+ ciocię Martę i ++ z pokrew.
- Za + Antoniego Klabisz w 30. dzień po śm.
WTOREK – 14.06.2016 – wsp. bł. Michała Kozala
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Henryka, ++ rodz. Feliksa i Aleksandrę, ++ teściów Józefa i Franciszkę, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + Przemysława Kukiełkę w 3. rocz. śm.
ŚRODA – 15.06.2016 – wsp. bł. Jolanty
7.00 - Za ++ Ryszardę, Władysławę i Józefa Urbanowicz i d. w c.
18.00 - Do B.Op. i MBFatm… w int. córki Elżbiety z ok. 60. r. ur. oraz męża Mirosława i błog. Boże dla rodz. Draga.
- Za + męża Emiliana w 1. rocz. śm., oraz ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
CZWARTEK – 16.06.2016
7.00 - Za + męża Alfreda Bienias z ok. ur.
16.30 - Msza szkolna: Za Parafian.
18.00 - Za ++ Renatę Szumską, Danutę Szumską z ok. ur. oraz o zdrowie dla wnuczka Jarka.
- Za ++ rodz. Teresę i Zygfryda Wieczorek i ++ z rodz.
PIĄTEK – 17.07.2016 – wsp. św. Alberta Chmielowskiego
7.00 - Za ++ rodziców Piotra i Czesławę, ++ bratowe Małgorzatę i Lidię, ++ Anetę i Zygmunta Bordun, ++ z rodz.
Ropelewski, Ułanowicz i d. w c.
18.00 - Za + męża i ojca Marka z ok. im., i ++ z rodz.
- Za + Jerzego Kraik, jego rodziców oraz ++ z pokrew. Kraik, Pyka.
SOBOTA – 18.06.2016
7.00 - Za + córkę Beatę w 1 rocz. śmierci i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Apolonię i Emila Burczek, ++ 2 synów oraz ++ z rodziny.
- Za + brata Krzysztofa Jarosz i siostrę Renatę Trawińską i ++ z rodziny.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.06.2016
7.00 - Za + Józefa i Brygidę Wiora, Piotra i Martę Pyka, brata Jerzego i siostrę Klarę, Jadwigę i Jerzego Kraik.
8.30 - Za + Franciszka Prochownik w 9 rocz. śm., ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + ojca i męża Edmunda Bednarek, ojca Stefana Parkitnego, brata Jerzego, ++ teściów, szwagra
Kazimierza,++ Jana i Helenę i ++ z rodziny.
10.00 - Za + męża i ojca Antoniego Wiszniewskiego oraz za ++ rodz. z obu stron, braci, bratowe, siostrę i ++ z pokr.
- Za + męża, ojca i dziadka Władysława Czerniec i ++ z rodziny Czerniec i Kulis.
11.15 - Za + męża Zdzisława Gilewicz w 1 rocz. śm., ++ rodziców , teściów, szwagra oraz dziadków z obu stron.
- Za ++ rodziców Marcina i Rozalię, + siostrę Leokadię, teścia Jana szwagrów Stefana i Jana i d. w c.
12.15 - Chrzest: Lilianna Radoń, Klara Kaczorowska, Oliwia Ogiewka.
15.00 - Za ++ rodziców Czesława i Czesławę Gładysz, ++ z rodziny.
- Do Najśw. Serca Pana Jezusa przez wstawiennictw św. Michała … z ok. 40 rocz. ślubu Mirosławy i Stanisława
oraz z prośbą o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦ Dzisiaj obchodzimy XI Niedzielę Zwykłą. Kościół wzywa wszystkich wyznawców

Jezusa Chrystusa do obrony wartości chrześcijańskich i do obrony rodziny. Tylko mocny
fundament wiary i miłości zapewnia bezpieczeństwo i trwałość każdej rodzinie. O godz.
16.00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
♦ W poniedziałek 13 czerwca obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej
Fatimskiej. Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o
nawrócenie grzeszników, o pokój dla świata oraz o umocnienie wiary i miłości w naszych
rodzinach. Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00; i wieczorna Msza św. o godz. 19.00.
Różaniec fatimski o godz.: 6.30, 12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja fatimska z
figurą Matki Bożej. Na wieczorne nabożeństwo przynosimy świece. Zapraszamy poczty
sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
♦ W poniedziałek obchodzimy także wspomnienie św. Antoniego z Padwy, do którego
często zwracamy się z modlitewną prośbą o pomoc w poszukiwaniu rzeczy zagubionych.
♦ W środę Jubileuszowa Pielgrzymka Parafialna do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
i do Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie oraz do Wadowic. Uczestników
pielgrzymki informujemy, że wyjazd pielgrzymów z parkingu przy parafii o godz. 7.00,
powrót około godz. 21.00.
♦ W czwartek 16 dzień miesiąca, w naszej parafii przeżywamy Dzień Papieski. Rano i
wieczorem po Mszy św. nowenna do św. Jana Pawła II. O godz. 16.30 Msza św. szkolna,
zapraszamy serdecznie dzieci i rodziców. W czasie Mszy św. nastąpi przyjęcie i
mianowanie nowych ministrantów i lektorów. Po Mszy św. spotkanie dla Dzieci Maryi.
♦ W czwartek na stadionie sportowym w Strzelcach Opolskich o godz. 8.45 rozpocznie
się turniej piłkarski o puchar św. Jacka.
♦ W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w
godzinie męki naszego Pana Jezusa Chrystusa.
♦ W sobotę o godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. Od godz.
17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów i kandydatów.
♦ W dniach 18-19 czerwca odbędzie się doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną
Górę w intencji Trzeźwości Narodu. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 15.00. Uroczysta
Msza św., jako centralny punkt programu pielgrzymki, zostanie odprawiona w niedzielę o
godz. 9.30.
♦ Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i
materialne oraz za okazywaną życzliwość i ofiarną pomoc w pracach realizowanych
obecnie w parafii.
♦ Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na organizację Światowych Dni Młodzieży w
naszej parafii.
♦ Zachęcamy do udziału w wieczornych nabożeństwach ku czci Najśw. Serca Pana
Jezusa.
♦ Warto także sięgnąć po najnowsza prasę katolicką, która jest dostępna na stoliku
prasowym.
♦ Życzymy pięknej, dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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ŚDM – CZYLI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY C. D.
Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Podczas spotkania z młodymi
Argentyńczykami w Rio papież Franciszek polecił: „Czytajcie Błogosławieństwa, to wam
dobrze zrobi”. Naszym zadaniem jest więc ponowne odczytanie przesłania błogosławieństw. Na
czas kolejnych trzech lat, dzielących nas od spotkania z Nim, Ojciec Święty wybrał trzy spośród
ośmiu. Każde z nich rozwija w prosty, przystępny sposób w kolejnych Orędziach, w których
komentuje treści teologiczne i formułuje zadania, z którymi zostawia młodych chrześcijan na
następny rok pracy duchowej: Wszystkie Światowe Dni Młodzieży – według zamysłu ich
inicjatora i patrona, św. Jana Pawła II – opierają się na jednej myśli biblijnej, która często
nawiązuje do duchowości danego miasta – gospodarza ŚDM. Główny temat towarzyszy
młodym ludziom nie tylko w ramach przygotowań, jego treść będą pogłębiać również podczas
samego wydarzenia: w czasie katechez z biskupami, a także słuchając przemówień i homilii Ojca
Świętego w czasie Wydarzeń Centralnych.
LOGO ŚDM W KRAKOWIE

Logo Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 przedstawia krzyż, który symbolizuje
Jezusa Chrystusa. W środku znajduje się żółte koło, które oznacza miasto Kraków oraz młodzież.
Wokół krzyża natomiast widoczna jest iskra Bożego Miłosierdzia, która jest nawiązaniem do
obrazu Siostry Faustyny – Jezu, ufam Tobie. W tle natomiast widoczny jest kontur Polski.
Przedstawione logo silnie nawiązuje do tekstu biblijnego, który został wybrany jako hasło
przewodnie spotkania młodych: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
(Mt 5,7)”. Użyta kolorystyka jest nawiązaniem do barw Krakowa oraz jego herbu.

