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XII N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 9,18-24)
„Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z
Nim uczniowie, zwrócił się do nich z
zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”.
Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni
za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z
dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał
ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr
odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy
surowo im przykazał i napomniał ich, żeby
nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego
dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego
powodu, ten je zachowa”.
Wolter,
filozof
oświeceniowy,
powiedział, że Bóg stworzył człowieka na
swój obraz, a ten odwdzięczył Mu się tym
samym. To prawda, że Bóg przez nas, czyli
swoje stworzenie, jest różnie postrzegany.
Przykładowo jako Czysta Myśl, Niepojęty
Absolut,
Boski
Demiurg,
Sędzia
Sprawiedliwy, Ojciec Miłosierny, Dobry
Pasterz. Często bywa to jednak obraz
bardzo wypaczony. Prawdziwy Bóg
objawiony w Chrystusie objawia się jako
Syn Człowieczy, który musi wiele
wycierpieć i zostanie zabity. To jest droga

do poznania Boga i Jego miłości do nas
wszystkich. Wobec tego nie można
pozostać obojętnym. Albo więc tworzy się
fałszywy obraz Boga dla swoich potrzeb,
albo bierze się swój codzienny krzyż i
wiernie naśladuje się Jezusa.
JEZU, TY I MNIE PYTASZ, ZA KOGO CIĘ
UWAŻAM, A JA TAK CZĘSTO BEZRADNIE
SZUKAM ODPOWIEDZI. Z WIARĄ PATRZĘ
NA CIEBIE I PRAGNĘ ZAWSZE PAMIĘTAĆ,
ŻE JESTEŚ CHRYSTUSEM BOŻYM, KTÓRY Z
MIŁOŚCI UMARŁ ZA MNIE.
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PONIEDZIAŁEK – 20.06.2016 – wsp. św. Alojzego
7.00 - Za + Stefana i Klarę Płonka, + Jana i Weronikę Świątkowskich, + koleżankę Bożenę i d w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. urodzin Antoniny oraz z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + rodz. Małgorzatę i Józefa Piechaczek, + siostrę Marię oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
WTOREK – 21. 06. 2016
7.00 - Za + ojca Józefa w rocz. śm., ++ jego rodziców i rodzeństwo.
18.00 - Za + męża Zbigniewa w kol. rocz. śm., ++ rodziców i teściów.
- Za + córkę Annę w 1 rocz. śmierci.
ŚRODA – 22.06.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże w rodz. oraz za + męża Brunona i ++ rodz.
18.00 - Za + córkę Magdalenę z ok. ur. i ++ z rodziny.
- Za + siostrę Lidię w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny oraz ++ rodziców Stanisława i Katarzynę
Grędusz.
CZWARTEK – 23.06.2016 – Dzień Ojca
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci , wnuków i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ ojców Konrada, Eugeniusza i Reinholda, ++ z rodziny. Smolarek, Krok, Polok.
- Za ++ rodziców Agnieszkę i Walentego Wycisło, Elżbietę i Grzegorza Ploch i ++ z pokrew. i d.
w c.
PIĄTEK – 24.06. 2016 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7.00 - Za + Annę Kruszyna w 5 rocz. śm., + brata Gerharda, + ojca Jerzego Kołodziej i ++ z rodziny
Kruszyna, Kołodziej, Pluta, Burdzik i Koj.
8.00 - Msza święta na zakończenie roku szkolno-katechetycznego dla dzieci, rodziców i
nauczycieli.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Stanisława Kamińskich, Agafię i Stanisława Huber i ++ z rodz.
- Za + ojca Jana z ok. im., + mamę Walerię, brata Bogumiła, dziadków i ++ z rodziny Białkowskich
i Skórów.
SOBOTA – 25.06.2016
7.00 - Za + syna Kamila Szopa w 5 rocz. śm., ++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny i pokrew., +
Elżbietę i + jej syna Andrzeja Frank.
15.00 - Ślub rzymski: Bernatowicz Marcin – Więckowska Anna
18.00 - Do B. Op. MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Doroty i Andrzeja.
- Za ++ Ryszarda i Łucję Strzelczyk, + Pawła Sznapka, ++ 2 żony i ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Marię Mieczysława Tokarskich, ++ z rodziny i pokrew.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.2016
7.00 - Za ++ rodz. Wilhelma i Annę, + Henryka, bratową Ewę, ++ z rodziny Lisek, Mraz i d. w c.
- Za + ojca Władysława, ++ rodziców Otylię i Gerarda, ++ siostrę Zofię, ++ szwagrów i ++ z
rodziny Iwanecki i Dziedzic.
8.30 - Za ++ rodz. Annę i Henryka Arciuch, teścia Rudolfa Kania, ++ dziadków i ++ z pokrew.
- Za + mamę Janinę w kol. rocz. śm., + siostrę Krystynę i ++ z rodziny.
10.00 - Za + Lidię Goś-Grinert w rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Arkadiusza i Barbary i ich dzieci oraz o błog. boże w całej
rodzinie.
11.15 - Za + syna Waldemara Jureczko, + mamę Katarzynę, siostrę Krystynę i teścia Walentego.
- Za ++ teściów Jana i Janinę Palka, + brata Wiesława i ++ z rodziny.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm i św. O. Pio… z ok. kol. rocz. ślubu Teresy i Henryka oraz o błog. Boże
dla córki Katarzyny.
- Za + Jana Ruta z ok. ur. i im.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ Dzisiaj obchodzimy XII Niedzielę Zwykłą. Przeżywamy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

Kościół przypomina nam nieustannie, że życie człowieka jest wędrówką do domu Ojca i w
tej wędrówce obowiązuje nas wszystkich jedyne prawo – prawo miłości miłosiernej.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
♦ Wszystkich ministrantów, Marianki i ich rodziców wyjeżdżających do Zakopanego,
zapraszamy w poniedziałek na Mszę św. o godz. 7.00, po Mszy wyjazd z parkingu.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo i modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek 21 czerwca obchodzimy wspomnienie Najśw. Maryi Panny Opolskiej,

głównej patronki miasta Opola. W tym dniu przypada 33 rocznica pobytu Ojca św. Jana
Pawła II na Górze św. Anny i rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej.
♦ W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ W czwartek przypada Dzień Ojca, serdeczną i wdzięczną modlitwą otaczamy
wszystkich Ojców. W tym dniu nie będzie Mszy św. szkolnej. Od godz. 17.00 do 18.00
spowiedź św. dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego.
♦ W czwartek o godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży na zakończenie roku szkolnego.

Młodzież z klas III gimnazjalnych, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i młodzież z
klas I i II, która przygotowuje się do Bierzmowania przynosi na spotkanie wypełniony i
podpisany Dzienniczek Kandydata.
♦ W piątek obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. O godz. 8.00
Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego, zapraszamy dzieci,
rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Po Mszy św. udamy się do szkoły
na uroczyste zakończenie i podsumowanie wyników nauczania.
♦ W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w
godzinie męki Jezusa Chrystusa na krzyżu.
♦ W piątek o godz. 17.00 z przed kościoła św. Wawrzyńca wyrusza piesza pielgrzymka
młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie na Górę św. Anny. Jest to
wspólne dziękczynienie młodzieży na zakończenie roku szkolnego. Msza św. na Górze św.
Anny będzie o godz. 21.00. Młodzież z naszej parafii udaje się na Górę św. Anny pod
opieką ks. Arkadiusza.
♦ W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców. W uroczystej
Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 uczestniczyć będą tegoroczni neoprezbiterzy.
♦ W dniach 1-2 lipca 2015 r. na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka
Nauczycieli. Jest ona okazją, by złożyć Bogu dziękczynienie i prosić o wstawiennictwo
Matkę Bożą w trudnej posłudze pedagogicznej. Głównym punktem pielgrzymki będzie
sympozjum ewangelizacyjne w piątek 1 lipca o godz. 15.00 i suma pontyfikalna w sobotę
2 lipca o godz. 12.00.
♦ Okazja do spowiedzi jest codziennie pół godziny przed Mszą św., w sobotę
od 17.00 do 18.00.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać
za ofiary duchowe i materialne.
♦ Życzymy parafianom i gościom dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Drodzy Młodzi Przyjaciele. „Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk
10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak
samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was
z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.
Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni
Młodzieży to zaproszenie do tego, by poczuć na sobie
pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie.
Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w
spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i
miłości do Pana Jezusa, do Jego Ewangelii i Jego Kościoła.
Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł II,
mówił, że „rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem
Roku Świętego, stanie się (…) żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po
drogach świata”. Drodzy Młodzi, każdy z Was jest obrazem współczesnego
Kościoła. Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska, tak patrzą na Was
wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu przyjadą do Polski z całego świata. Także i
Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.
Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy
Matce Bożej nasz Naród i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do zbawienia,
Waszą przyszłość, dokonywane wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI
Światowych Dniach Młodzieży.
Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich
spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam
teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych
diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, by
wspólny udział w Światowych Dniach Młodzieży był także wyrazem naszego
szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do
młodych: „Szukałem Was”.
Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży,
aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. Do wszystkich
kierujemy słowa św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”.
Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce zgromadzeni na 373.
Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 8
czerwca 2016 r.

