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XX 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 12,49-53)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem
rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już
zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż
się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi
pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem
pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje
stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec
przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce;
teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.
Dzisiejsza Ewangelia powinna być
otrzeźwieniem i przebudzeniem dla tych
wszystkich,
którzy
chcą
traktować
chrześcijaństwo jako religię świętego
spokoju i błogiej szczęśliwości. Chyba
większość z nas traktuje naukę Chrystusa
jako zbiór bajeczek, ładnych obrzędów,
bezmyślnych przyzwyczajeń, które nikogo
ani ziębią, ani parzą. Nieraz są trochę
uciążliwe, więc się je opuszcza. Nieraz
uprzykrzają życie, to się o nich zapomina. I
tak jakoś leci: chrzciny, Pierwsza
Komunia, ślub, pogrzeb, po drodze
Pasterka, kolęda, Popielec, Wielkanoc. I to
wszystko. Całe życie chrześcijańskie udało
się nam szczęśliwie sprowadzić do nikomu
nie wadzących obyczajów i chodzenia do
kościoła. Gdy ktoś wykracza poza ten
schemat, uznajemy go za fanatyka i
dewota, by w ten sposób nie zakłócić sobie
lekkiego,
łatwego
i
przyjemnego
wizerunku katolika. W ten sposób człowiek
bardzo skutecznie odgradza się od Słowa

Prawdy
i
usypia
w
błogim
samozadowoleniu.
Czy o to chodziło Chrystusowi? Na
pewno nie! On przyszedł rzucić na ziemię
ogień, a nie ciepłe kluchy. To my przez
swoją niemrawość i małoduszność
zagasiliśmy żar Jego słów: wielu z nas nie
chce, wielu się boi, wielu przyzwyczaiło
się do dotychczasowej wegetacji i to
uodparnia ich na wpływ Słowa. Ale ono
nadal płonie pod grubą warstwą naszych
błędnych przekonań, pogańskich teorii i
światowych
przyzwyczajeń.
I
jeśli
okażemy
gotowość
autentycznego
słuchania i ryzyko zmiany, wtedy w
jednym momencie zapłonie jasnym
blaskiem. I tak jak ogień zapałki ogarnia w
mgnieniu oka suchą gałązkę, zamieniając
ją w płonącą żagiew, tak i Słowo Chrystusa
jest w stanie przemienić nas, jeśli tylko
zechcemy i pozwolimy Mu na to.
Ks. Mariusz Pohl
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PONIEDZIAŁEK – 15. 08. 2016 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Barbary z ok. ur., oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
- Za ++ rodz. chrzestnych Janinę Szot i Tadeusza Asyngier w rocz. śm., i ++ z rodziny oraz d. w c.
8.30 - Za ++ rodz. Marię i Karola, Gertrudę i Antoniego, braci i dziadków z obu stron, szwagra, bratową,
bratanków i ++ z rodz. i pokrew.
10.00 - Za ++ matkę Marię z ok. im., ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę oraz ++ z rodziny
Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
11.15 - Za + mamę Marię z ok. im., + ojca i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marii i Mariana z ok. 50. rocz. ślubu i 70. rocz. ur. Mariana oraz 25.
rocz. ślubu córki Agaty i Zbigniewa Wojtala.
15.00 - Za + mamę Jadwigę Nowak z ok.. ur. i + ojca Huberta.
- Za + Michała Tyburę w kol. rocz. śm., ++ Małgorzatę i Bartka Konkołowicz, + brata Stanisława
Grzegorczyk oraz za ++ z rodziny.
WTOREK – 16.08. 2016 – Dzień Papieski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Ewy i Andrzeja z ok. 30. rocz. ślubu oraz o błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za ++ Stanisława Mech w 1. rocz. śm., brata Kazimierza, ++ rodziców z obu stron i d. w c.
- Za + ojca Józefa Malinowskiego i ++ z rodziny.
ŚRODA – 17.08. 2016 – Uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej
7.00 - Za + Czesławę w 5. rocz. śm., ++ rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Za + męża Wiesława w kol. rocz. śm., oraz za ++ z rodziny z obu stron i d. w c.
- Za ++ syna Witolda Lokajewskiego, matkę Józefę Konik w kol. rocz. śm. i d. w c.
CZWARTEK – 18.08. 2016
7.00 - Za + Helenę Jagusz w 30. dzień po śm.
18.00 - Za + męża Antoniego Smoszna w 6. rocz. śm. oraz za d. w c.
- Za ++ męża Bernarda, ojca Franciszka Szopa, teściów Klarę i Jana Kotyrba, szwagra Huberta i z
rodziny.
PIĄTEK – 19.08. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocznicy urodzin Augustyny oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + mamę Helenę Antoniak w kol rocz. śmierci, + ojca Franciszka, szwagra Janusza i ++ z rodziny.
- Za + męża Stefana, córkę Stefanię, rodziców Ignacego i Annę, teściów Wiktora i Marię, braci Grharda i
Waldemara, ++ z rodziny i pokrew.
SOBOTA – 20.08. 2016 – Wpomnienie św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła
7.00 - Do B.Op i MBFat… z ok. urodzin Barbary oraz o błog. Boże dla rodziny.
13.00 - Msza św. ślubna: Jankowski Leszek - Masłowska Iza
15.00 - Do B. Op. i MBFat… z ok. 80 rocz. urodzin Teresy i Jana Muc
18.00 - Za + matkę Helenę Strzałek, ++ 2 mężów, + Alfreda Lot, ++ teściów i dziadków i d. w c.
- Za + mamę Joannę Jungnitz, + Jerzego Jungnitz
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08. 2016
7.00 - Za+męża Jana w r. śm., siostrę Annę, rodziców Annę i Reinholda, szwagrów Emila i Henryka i d.wc.
8.30 - Za ++ rodziców Teresę i Janusza Bogackich, ++ z rodziny i d.w c.
- Za + Jolantę Wojtuń w 1 rocz. śmierci.
10.00 - Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Ploch, ++ z pokrew, za ++ kapłanów oraz do Miłosierdzia Bożego
i św. Walentego z podzięk… z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Do B.Op. i MB Nieust. Pomocy … o błog. Boże i zdrowie w rodzinie oraz za ++ rodziców Jana I
Agnieszkę Ploch i Eugeniusza i Annę Filipczuk.
11.15 - Za ++ rodziców, ++ teściów, + syna Ireneusza, braci Adolfa i Edwarda , ++ z rodziny i d.w c.
- Za + siostrzenicę Magdalenę Pawlik w 9 rocznicę śmierci.
12.15 - Chrzest: Niedziałkowska Kaja, Lena Łata.
15.00 - Za + + ojca Stanisława w 15 rocz., mamę Mariannę, Antoniego i Stefanię Polny, + z rodziny z obu
stron.
- Do B.Op i MBFat… w int. mamy Ludwiki z ok. 85 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XX Niedzielę Zwykłą. W związku z narastającymi przejawami przemocy wobec

chrześcijan nie tylko na Bliskim Wschodzie ale także w Europie i na całym świecie, Ojciec
św. Franciszek prosi o modlitwę za prześladowanych i przypomina nam, że wszyscy
jesteśmy powołani do bycia wiernymi świadkami Chrystusa.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory.
♦ W poniedziałek (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi
Panny. W tym dniu wielbimy Boga za wielkie dzieło zbawienia, które dokonał za
pośrednictwem Maryi. W Polsce główne uroczystości odbywają się na Jasnej Górze w
Częstochowie. Uroczystość Wniebowzięcia NMP to jedno z najstarszych świąt Maryjnych.
Porządek Mszy św. w naszej parafii świąteczny, taki jak w każdą niedzielę i święta.
Kolekta w tym dniu przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny poświęca się wianki lub
wiązanki z tegorocznych kwiatów, kłosów zbóż i ziół. Są one symbolem pełni łask, którymi
obdarowana została Matka Boża. Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie ziół i kwiatów
(prosimy je przygotować).
♦ Tegoroczna 40. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 14 sierpnia z
Nysy, 15 sierpnia z Opola, Raciborza i Głubczyc, a 16 sierpnia z Kluczborka.
Przyświecać jej będzie hasło: Od źródeł Chrztu i Miłosierdzia do nowego życia. Pielgrzymi
dotrą do Częstochowy w sobotę 20 sierpnia. Msza Święta na zakończenie pielgrzymki
będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godzinie 11.00. Uczestnikom pielgrzymki
życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Jasnogórskiej Matki.
♦ Wszystkich parafian zapraszamy do duchowego pielgrzymowania przez dar modlitwy
w intencji pielgrzymów. Codziennie o godz. 17.30 będzie różaniec w intencji
pielgrzymów. W środę około godz. 9.30 pielgrzymi przejdą przez nasze miasto. W kościele
Św. Wawrzyńca będzie Msza św. w intencji pielgrzymów.
♦ We wtorek 16 dzień miesiąca, przeżywamy w naszej parafii Dzień Papieski. Po Mszy
św. rano i wieczorem modlitwy do św. Jana Pawła II.
♦ W środę przypada uroczystość św. Jacka, kapłana, patrona metropolii górnośląskiej. W
tym dniu mija 39 rocznica konsekracji ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola.
♦ W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia
Bożego.
♦ W sobotę wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. O godz. 16.30 nauka
przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw.
Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
♦ Duszpasterstwo trzeźwości diecezji opolskiej zaprasza na czuwanie modlitewne o
trzeźwość narodu, a zwłaszcza o trzeźwość młodych ludzi. Odbędzie się ono w Winowie
w sobotę 20 sierpnia 2016 r., rozpoczęcie o godz. 18.00.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
okazywaną życzliwość i dobroć serca, za ofiarną pomoc i dar modlitwy.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
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„PRZYSZEDŁEM RZUCIĆ OGIEŃ NA
ZIEMIĘ I JAKŻE BARDZO PRAGNĘ, ŻEBY ON
JUŻ ZAPŁONĄŁ”.
Jezus przypisuje całej swojej działalności
charakter ognia. On sam przybywa napełniony Duchem
Świętym, najgłębszym życiem Boga. Głosi Dobrą Nowinę ubogim. Ukazuje biednym i
grzesznikom miłosierdzie Boga. Czyniąc to, chce zapalić, ogarnąć i objąć, jako ogień,
wszystko; wszystko chce przeniknąć, wszystko zamknąć w swoim kręgu. Trzeba więc
spotkać się z ogniem, być przez ogień dogłębnie ogarniętym. To, co czyni ogień, nie ma
nic wspólnego z jakimś neutralnym przyczynkiem, nikogo nie poruszającym. Z kręgu
ognia musi być wykluczona obojętność i znużenie - ten nieprzenikniony mur, od którego
wszystko się odbija, lub naoliwiona powłoka, po której wszystko spływa. Działalność
Jezusa ma właśnie charakter ognia; Jezus chce przezwyciężyć wszelką oziębłość, chce
zapalać, chce żywego i angażującego spotkania.
Kto w tym spotkaniu przyjmuje Jezusa i Jego orędzie, ten zostaje napełniony
Duchem Świętym. Natomiast dla człowieka, który odrzuca Jezusa, owo spotkanie staje
się sądem. Celem Jezusa nie jest zewnętrzna harmonia, ale jasne zajęcie stanowiska, dla
którego punktem wyjścia jest dla nas serdeczne spotkanie z Nim. I tutaj mogą rodzić się
podziały, których ciężar trzeba nieść. Nie można w imię kompromisu i harmonii unikać
jasnego opowiedzenia się za Jezusem.
Klemens Stock SJ

NA WESOŁO ☺
- Wszystkie sakramenty ustanowił sam Bóg – mówi ksiądz proboszcz tytułem
wprowadzenia do Ewangelii o weselu w Kanie.
- Jakimi słowami ustanowił sakrament małżeństwa?
Jedna z uczennic cokolwiek zakłopotana:
- „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę”.
*************************************************************************************************

Przychodzi baca do sklepu i pyta:
- Jest kiełbasa?
- Jest, Beskidzka - odpowiada sprzedawca
- Bes cego?
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Op.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

