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XVII 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 11,1-13)
„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył
ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak
i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się
modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech
przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj
nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie. (…) Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a
kołaczącemu otworzą (…)”.
Życie można porównać do poczekalni.
Niektórzy czekają na polepszenie sytuacji
materialnej, inni na rozwiązanie jakiegoś
problemu lub uzdrowienie z choroby.
Wszyscy czekamy na niebo. Mamy
głębokie przeczucie, że to, co najlepsze jest
wciąż przed nami, a szczęście, którego
doświadczamy tutaj na ziemi jest ledwie
pyłkiem w porównaniu z tym, co nas czeka
po drugiej stronie życia.
Zdarza się, że zbyt wiele chwil
umieszczamy w poczekalni. Moglibyśmy
doświadczyć
o
wiele
więcej
błogosławieństwa, gdybyśmy wstali z
miejsca i zrobili mały krok. Tymczasem
wydaje nam się, że przecież Bóg się o nas
zatroszczy, albo co gorsza, liczymy tak
bardzo na Jego hojność, że zapominamy,
że On potrzebuje także naszych decyzji i
konkretnych działań, bo przecież wcielił
się i działa w tym, co konkretne. Dlatego
Jezus w Ewangelii zaprasza nas do

aktywności: „proście… szukajcie…
pukajcie”. Nasze zaangażowanie jest też
znakiem naszej wiary. Proszę, bo wierzę,
że Bóg może mi to dać. Szukam, bo
wierzę, że błogosławieństwo jest blisko, na
wyciągnięcie ręki. Pukam, bo wierzę, że
Jezus chce otworzyć przede mną nowe
perspektywy.
Rozpoczyna się najważniejszy tydzień
w tym roku dla Kościoła w Polsce.
Przyjeżdża papież Franciszek, aby modlić
się z nami i za nas oraz przekazać nam, co
Bóg ma nam do powiedzenia. Nie bądźmy
tylko
konsumentami
papieskiej
pielgrzymki, którzy w wygodnych fotelach,
z założonymi rękami, oczekiwać będą
duchowych wrażeń.
Przyjmijmy ten tydzień jako wielki
prezent od Chrystusa, który chce w nasz
święty
spokój
włożyć
troszkę
ewangelicznego przebudzenia.
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PONIEDZIAŁEK – 25.07.2016 – Święto św. Jakuba
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za + męża Mariana Litwin w 4. rocz. śm., rodziców, teściów i wszystkich ++ z obu stron
Litwin i Kulik.
- Do Bożej Op. i MB Fatm…w int. syna Krzysztofa z ok. im. oraz o błog. Boże dla rodziny.
WTOREK – 26.07.2016 – Uroczystość św. Anny
7.00 - Za + ciocię Annę Lisek (od Urszuli Pytel).
18.00 - Za + Zygmunta Kuźnik w 3. rocz. śm.
- Za + Annę Gontarz, ++ jej synów, synowe i wnuki oraz za + Annę Wilk (od koleżanek).
ŚRODA – 27.07.2016 – wsp. św. Joachima
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + matkę Marię Bombelka i + jej męża Józefa i ++ z rodziny.
- Za + Jerzego Kunert w 30. dzień po śm. (od sąsiadów z ul. sosnowej 1)
CZWARTEK – 28.07.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za + matkę Marię Kuszela w 11. rocz. śm., ++ rodz. Annę i Romana Kuszela, bratową
Gertrudę, szwagra Wilhelma, teściową Elżbietę Skrzypczyk i d. w c.
- Za + ojca Alberta Sydlo w kol. rocz. śm., + jego żonę Marię i ++ z rodziny.
PIĄTEK – 29.07.2016 – wsp. św. Marty
7.00 - Za + brata Romana w 12. rocz. śm, ++ z rodziny Śniadkiewicz, Ataryk, Bożyczko, Janik i
d. w c.
- Za + męża Ernesta w kol. rocz. śm., oraz za ++ z rodziny.
18.00 - Za + mamę Eugenię Skorubską w 14. rocz. śm.
SOBOTA – 30.07.2016
7.00 - Za + Romana Kamińskiego z ok. ur. oraz za ++ rodziców.
11.00 - Ślub rzymski: Żeleźna Anna – Żeleźny Sławomir.
15.00 - Do Bożej. Op. i MB Fatm…w int. Ireny z ok. 75. rocz. ur. i 55. rocz. ślubu prosząc o
zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Michalinę i Jana Niedźwiedzkich, ++ dziadków Katarzynę i Józefa
Iwaszkiewicz, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.07.2016
7.00 - Do Bożej Op. i MB Fatm… w int. ks. Proboszcza z ok. ur.
8.30 - Za + męża i ojca Edwarda i błog. Boże dla rodziny.
10.00 - Za + Pawła Gawlik w kol. rocz. śm., ++ rodziców, teściów, brata Herberta i o błog Boże i
zdrowie w rodzinie.
- Za + Weronikę w 30. dzień po śm., oraz ++ z rodz. z obu stron.
11.15 - Do Bożej Op. i MB Fatm…w int. Franciszka z ok. 80. rocz. ur. oraz o błog Boże dla całej
rodziny.
15.00 - Za + męża i ojca Walentego w 15. rocz. śm., ++ z rodz. Ochwat i Deja.
- Za + ojca Józefa Sempryk w kol. rocz. śm., oraz ++ z rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj obchodzimy XVII Niedzielę Zwykłą. Kościół w Polsce przygotowuje się na

powitanie Ojca św. Franciszka, który przybędzie do naszej Ojczyzny z okazji
Światowych Dni Młodzieży i na uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Na
Światowe Dni Młodzieży do Polski przybyła już młodzież z ponad 190 krajów świata.
Obecnie odbywają się dni w diecezjach, jako duchowe przygotowanie do wielkiego
świętowania w dniach od 26 do 31 lipca z udziałem Ojca św. Franciszka.
♦ W środę wieczorem powitaliśmy w naszej parafii grupę 50 osób z Libanu, której
przewodniczy Ks. Charbel Daccache, sekretarz biskupa i Pascal Ferzly, koordynator i
lider grupy.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa, patrona kierowców. Po
nabożeństwie będzie poświęcenie samochodów, motocykli i rowerów. Wszystkich
zmotoryzowanych parafian zapraszamy do udziału w nabożeństwie. Niech Boże
błogosławieństwo i opieka św. Krzysztofa towarzyszą nam na wszystkich drogach
naszego ziemskiego pielgrzymowania.
♦ W poniedziałek święto Św. Jakuba Apostoła. Św. Jakub zginął jako pierwszy z
dwunastu apostołów. Jego grób znajduje się w Santiago de Compostela w Hiszpanii.
♦ W poniedziałek przypada także wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców.
O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W poniedziałek o godz. 7.30 w kościele św. Wawrzyńca Msza św. i pożegnanie
zagranicznych pielgrzymów z Czech, Niemiec, Meksyku i Libanu, którzy udają się
już do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym. W tym dniu, grupa młodzieży ze
Strzelec Opolskich z Parafii św. Wawrzyńca i Podwyższenia Krzyża Św. wyjeżdża do
Krakowa specjalnym pociągiem na Światowe Dni Młodzieży.
♦ We wtorek uroczystość św. Anny, Matki NMP, głównej patronki naszej diecezji
opolskiej. Po Mszy św. rano i wieczorem będzie błogosławieństwo osób starszych.
♦ W środę wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny.
♦ W piątek wspomnienie św. Marty, patronki gospodyń domowych.
♦ O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki Jezusa Chrystusa na krzyżu.
♦ W niedzielę 31 lipca przypada wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Proboszcza.
♦ Ksiądz Biskup Andrzej Czaja zamianował ks. Andrzeja Mazurka proboszczem
parafii św. Anny w Golczowicach, tym samym odwołał go z pełnienia obowiązków
wikariusza Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Op. Nowym wikariuszem
parafii został mianowany ks. Piotr Maciejski. Księdzu Andrzejowi pragniemy
podziękować za 5 letnią posługę duszpasterską w naszej parafii i uczynimy to w
poniedziałek, 1 sierpnia na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu,
wyjeżdżającym na wakacje i urlopy dobrego wypoczynku a wszystkim uczestnikom
Światowych Dni Młodzieży umocnienia i pogłębienia wiary, Światła i mocy Ducha Św.
i Bożego błogosławieństwa.
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PROGRAM WIZYTY PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE I PODCZAS
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016
KRAKÓW − JASNA GÓRA − AUSCHWITZ:
27−31 LIPCA 2016
środa, 27 lipca
16.00 − przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice
17.00 − przyjazd na Wawel
17.40 − wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
18.30 − katedra na Wawelu – spotkanie z biskupami polskimi
Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby powitać wiernych
zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich
czwartek, 28 lipca
7.40 − przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem się w klasztorze sióstr Prezentek
9.45 – przyjazd do klasztoru jasnogórskiego
10.30 – Msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
17.00 – przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia
17.15 – przyjazd na Błonia
17.30 – CEREMONIA POWITANIA
Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w Oknie Papieskim, pozdrawiając wiernych
zebranych na placu.
piątek, 29 lipca 2016
7.00 – Msza święta prywatna w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich
9.30 – WIZYTA W AUSCHWITZ
10.30 – WIZYTA W OBOZIE BIRKENAU
16.30 – przyjazd do Prokocimia
WIZYTA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM
18.00 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach
sobota, 30 lipca 2016
8.30 – Wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8.45 – przejazd papamobile do Bazyliki Bożego Miłosierdzia
9.00 – przejście przez Bramę Miłosierdzia
9.15 – Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży
10.30 – Msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami
konsekrowanymi i seminarzystami z Polski.
13.00 – obiad z młodzieżą
19.00 – przyjazd na CAMPUS MISERICORDIAE
19.30 – czuwanie modlitewne z młodzieżą
niedziela, 31 lipcaAdres:
2016 PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
8.45 – przyjazd na Campus
ul.Misericordiae
Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Op.
10.00 – Msza
Święta
Posłania
na zakończenie
Światowych
Dni Młodzieży
Tel: 77 – 4614288; Strona
internetowa:
www.strzelcekrzyz.com.pl/
17.00 – przyjazd
do Tauron
ArenawnaKrapkowicach,
spotkanie z wolontariuszami
ŚDMOpolskich
oraz Komitetem
Konto: Bank
Spółdzielczy
Oddział w Strzelcach
Organizacyjnym ŚDM Kraków
20161030
i Dobroczyńcami
młodych całego świata
28 8884
2004 0001 0878spotkania
0001
18.15 – przyjazd do Balic
CEREMONIA POŻEGNANIA OJCA ŚWIĘTEGO

