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XVI N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A R O K C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 10,38-42)
„Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług.
Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to
obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan
jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i
niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie
będzie pozbawiona”.
Opisane przez Łukasza zachowanie
Marii jest charakterystyczne dla
uczniów. Jezus przyjmuje Marię na
swoją
uczennicę.
Tak
Łukasz
Ewangelista tworzy przepiękną teologię
kobiety całkowicie równej mężczyźnie.
W jej zachowaniu ukazany jest także
sposób budowania relacji z Jezusem,
słuchanie Jego słowa. Taka postawa jest
konieczna, aby otrzymać łaskę wiary, a
słuchanie i wypełnianie słowa Bożego
(por. Łk 8, 21) tworzy prawdziwie
rodzinne więzi z Nauczycielem. Dlatego

upomnienie udzielone Marcie jest
znamienne dla wszelkiej aktywności
Kościoła. Najpierw mamy wsłuchiwać
się w słowa Jezusa, a dopiero później
działać w posłuszeństwie woli Ojca.
SPRAW, PANIE, ABY POSTAWY MARII I
MARTY BYŁY ZAWSZE WPISANE W
NASZE ŻYCIE, BY NASZE CZYNY NIE
BYŁY ŚLEPYM AKTYWIZMEM, A
SŁUCHANIE CIEBIE NIE
USPRAWIEDLIWIAŁO LENISTWA W
DZIEŁACH MIŁOŚCI.

Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w
nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie
zachowywali Twoje przykazania.
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PONIEDZIAŁEK – 18.07.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. córki Doroty z ok. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny i o błog.
Boże dla Aleksandra z ok. ur.
18.00 - Za ++ rodziców Irenę i Juliana Wiak, + siostrę i szwagra, Laurę i Stanisława Erkiertów.
- Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
WTOREK – 19.07.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców z obu stron, 4 braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrew. Lasak, Makselon,
Nowak, Miler i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int Marcina z ok. 50 r. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodz.
ŚRODA – 20.07.2016 – wsp. bł. Czesława
7.00 - Za + mamę Klarę Waloszek, + ojca Alfreda, siostrę, brata, teściów, ++ z rodz. i d.wc.
18.00 - Za + męża Jana Ruta w kol. rocz. śm. oraz za ++ z rodziny Ruta.
- Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 21.07.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ Sylwię i Bronisława Krupickich, ++ z pokr. Krupicki, Sobania.
- Za Parafian.
PIĄTEK – 22.07.2016 – wsp. św. Marii Magdaleny
7.00 - Za ++ ojca Jana Białkowskiego w 7. rocz. śm, mamę Walerię, brata Bogumiła, ++
dziadków i ++ z rodz. Białkowskich i Skórów.
18.00 - Za + Marię w r. śm., ++ z rodz. Gilów, Winiarskich, Struszewskich, Deców i Faców.
- Za ++ rodz. Stanisławę i Bronisława, ++ braci Jana i Edmunda i ++ z rodziny.
SOBOTA – 23.07.2016 – Święto św. Brygidy
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… o Boże błog. dla Ewy, Roberta i Doroty.
18.00 - Za + męża Edwarda w 4. rocz. śm, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ Damiana i Jerzego Duda, ++ rodz. Alojzego i Marię Zdobylak, + Adama i siostrę
Marię i d. w c.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.07.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Kornelii z ok. urodzin.
8.30 - Za + ojca Bernarda Bogdoł z ok. ur., ++ z rodz. Bogdoł i Makowski.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii z ok. 90. rocz. ur., oraz o błog. Boże dla rodziny,
wnuków i prawnuków.
10.00 - Za + mamę Walerię w 1. rocz. śm., ++ z rodz. Stankiewicz i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Stanisławy i Helmuta Jureczko z ok. 50. rocz. ślubu oraz o
błog. Boże dla rodziny.
11.15 - Za + Mariana Maślankiewicz z ok. ur., jego ojca Mikołaja i brata Jana Łęgowy i za +
Zygmunta Maślankiewicz.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. synów Michała i Marka z ok. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
15.00 - Za + Dawida Wawrzynowicz w 1. rocz. śm. i d. w c.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj obchodzimy XVI NiedziTrwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w

Krakowie, które odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca z udziałem Ojca św. Franciszka.
Poprzedzone będą dniami modlitwy i świadectwa wiary młodych ludzi z kraju i ze świata we
wszystkich diecezjach w Polsce. Światowe Dni Młodzieży to święto całego Kościoła do
którego należą ludzie wszystkich ras, kultur, narodów i języków, to doświadczenie
wspólnoty, którą tworzymy w imię Chrystusa. Może nas wiele dzielić, ale łączy nas On –
Jezus Chrystus. Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory – serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio. Po Mszy św. będzie
spotkanie z przedstawicielami rodzin, które przyjmują młodych zagranicznych
pielgrzymów w swoich domach.
♦ W środę wspomnienie błog. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej.
♦ W dniach od 20 lipca do 25 lipca będziemy gościć w dekanacie Strzelce Opolskie
młodych pielgrzymów z Czech, Niemiec, Meksyku i Libanu w sumie ok. 150 osób, którzy
przybywają do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Zamieszkają oni u rodzin w parafiach:
Dolna, Jemielnica i na terenie parafii św. Wawrzyńca i Podwyższenia Krzyża św. w
Strzelcach Opolskich.
♦ W środę wieczorem około godz. 19.00 powitamy w naszej parafii grupę 50 pielgrzymów
z Libanu, którzy przyjadą autokarem z lotniska w Pradze. Zapraszamy parafian na to
wieczorne spotkanie.
♦ W czwartek o godz. 16.30 w kościele św. Wawrzyńca Msza św. w intencji młodych
pielgrzymów. O godz. 19.30 spotkanie w parku miejskim, uroczyste powitanie przybyłych
gości przez burmistrzów oraz prezentacja kultur poszczególnych krajów i wspólna zabawa.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Strzelec Opolskich i okolicy na
czwartkowy „Wieczór Spotkania” do parku miejskiego.
♦ W piątek wspomnienie św. Marii Magdaleny. O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia
Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki Jezusa Chrystusa na krzyżu.
♦ W piątek o godz. 18.30 Droga Krzyżowa z kościoła św. Wawrzyńca do kościoła
Podwyższenia Krzyża św., która zakończy się Mszą św. w kościele parafialnym na Osiedlu
Piastów Śląskich. Zapraszamy młodzież i dorosłych z naszego miasta do wspólnej modlitwy i
żywego świadectwa wiary.
♦ W sobotę święto świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
♦ W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny uroczystości odpustowe ku czci św. Anny.
Uroczysta Suma odpustowa w niedzielę o godz. 11.00. Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach
Opolskich informuje, że uruchamia w niedzielę 24 lipca przewóz osób na uroczystości
odpustowe na Górze św. Anny. Odjazd autokaru: dworzec autobusowy - godz. 9.00,
przystanek : „Agromet” - godz. 9.05. Powrót: wyjazd z Góry św. Anny o godz. 14.30.
♦ W niedzielę o godz. 16.00 nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa, patrona kierowców. Po
nabożeństwie błogosławieństwo kierowców oraz samochodów, motocykli i rowerów. Ofiary
zbierane w czasie poświęcenia pojazdów przeznaczone są na pomoc misjonarzom z diecezji
opolskiej.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na rzecz naszej parafii i kościoła oraz za wszelką pomoc i życzliwość.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i obfitych łask w nowym tygodniu.
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OFICJALNA MODLITWA
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W
POLSCE, W KRAKOWIE,
W 2016 ROKU
„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim
Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i
każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów,
ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych
ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym
ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za
nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

HYMN ŚWIATOWYCH DNI
MŁODZIEŻY W KRAKOWIE 2016
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Refren: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
Refren: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
Refren: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią
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