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XXIV N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
ROK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (15,1-10)
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy,
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w
Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi
zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm,
zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka
starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi:
«Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam». Tak samo,
powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się
nawraca”.
Miłosierny Ojciec czeka
Święty Jan Paweł II w encyklice
Dives in misericordia napisał: "Ten syn
to poniekąd człowiek wszystkich
czasów". Czytając w tym roku już po raz
trzeci tę znaną przypowieść, spróbuj-my
na miarę swoich możliwości zastanowić
się, to znaczy wejść w siebie, i
zrozumieć, że potrzebujemy nawrócenia.
Patrząc na młodszego syna, powinniśmy
uwierzyć, że także na nas czeka
miłosierny Ojciec, który wzruszy się
głęboko na widok naszej nędzy i

wyciągnie ręce, gdy zdecydujemy się
powrócić do Niego. I my otrzymaliśmy
od Boga tę część Majątku, czyli
wolność, która bardzo często prowadzi
nas w dalekie strony, czyli daleko
od Niego. Trwonimy ją wówczas, żyjąc
rozrzutnie w grzechu, przez co
stajemy się żałosnymi świnio-pasami
i niewolnikami grzechu.
Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi powstać
z grzechów, abym szczerze pragnął
powrócić do domu.
Ks. Mariusz Szmajdziński
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PONIEDZIAŁEK – 12.09. 2016
7.00 - Za †† siostrę Jadwigę z ok. ur., jej męża Jana, †† rodziców i †† z rodziny.
18.00 - Za † męża Zdzisława Pielechatego w 1. rocz. śm., †† rodziców, teściów, braci Ryszarda i Janusza
oraz ††z rodziny Niciejewski i Pielechaty i d. w c.
- Za † żonę Bożenę Ciemięga.
WTOREK – 13.09. 2016 – DZIEŃ FATIMSKI - Wspom. św. Jana Chryzostoma.
7.00 - Za †† rodz. Marcjannę i Józefa, siostrę Marię, braci Karola i Ericha, †† szwagrów Jana i Tomasza
i †† z pokrew.
9.00 - Msza św za chorych (z błog lurdzkim). Do B.Op i MBFat. z prośba o błog. Boże i zdrowie dla Anny.
18.00 - Do B.Op…w int. wszystkich czcicieli MB Fatimskiej.
- Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Kazimierza i Stanisławę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + Hemuta, ++ Karola i Gertrudę i ++ z rodziny.
- Za † męża i ojca Jana Dudziec i †† rodziców Janinę i Adama Dudziec.
- Za † Wacława Oczkoś w 1. rocz. śm. i †† z rodziny Kukiełka i Oczkoś.
- Za † Małgorzatę i Józefa Kołodziej, Bronisławę Drop, Adama i Mariannę Maryniaków i ††
z rodziny.
ŚRODA – 14.09. 2016 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00
- Za † matkę Gertrudę, siostrę Annę w kol. rocz. śm., jej † męża Jana
18.00 - Msza św. za żyjących i zmarłych parafian, fundatorów i budowniczych naszego kościoła
- Za †ojca Alojzego, ciocię Paulinę w rocz. śm.,† mamę Otylię, brata Joachima, dziadków z obu stron.
CZWARTEK – 15.09. 2016 – Wspom. NMP Bolesnej
7.00
- Do B. Op. i MB Fatimskiej… w int. Urszuli z ok. 65. rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Do B. Op. i MB Fatimskiej… w int. Elżbiety z ok. kol. rocz. ur.
- Za † brata Tadeusza Howaniec w 8. rocz. śm., † babcię Marię, †† z rodz. Lenkiewicz
PIĄTEK – 16.09. 2016 – Wspom. świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana bpa
7.00
- Za †† rodziców Annę i Zygmunta, teściów Janinę i Stanisława, za †† z rodziny z obu stron i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatimskiej… w int. Romana z ok. 50. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny
- Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
19.00 - Msza św. młodzieżowa.
SOBOTA – 17.09. 2016
7.00
- Do B.Op. i MB Fatm. z prośba o uzdrowienie małżeństwa Teresy i Józefa, umocnienie Sakramentu
małżeństwa i daru miłości oraz o Boże błog. dla ich rodziny.
10.00 - Msza św. dziękczynna z okazji 30 - lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Op.
18.00 - Za † ojca Herberta Szaleckiego, † siostrę Brygidę, †† dziadków z obu str.
- Za † żonę, bratową, babcię i prababcię Lilę Więckowską w kol. r. śm.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09. 2016 – UROCZYSTOŚĆ OdpustOWA
7.00
- Za † matkę Łucję, † ojca Jana, braci Jerzego, Pawła, Józefa, matkę Cecylię, ojca Pawła, braci Jana
i Józefa oraz †† z pokrew.
8.30
- Do B. Op. i MB Fatimskiej… w int. Edwarda i Łucji oraz o błog. Boże dla dzieci, wnuków,
prawnuków
- Do B. Op. i MB Fatimskiej… w int. Barbary z ok. 50. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny
10.00 - Do B. Op. i MB Fatimskiej… w int. Izabeli i Marcina z ok. 25. rocz. ślubu
11.15 - Msza św. Odpustowa ku czci Podwyższenia krzyża św. i jubileusz 25. rocznicy utworzenia
parafii i 30. rocznicy poświęcenia domu parafialnego.
15.00 - Za † siostrę Renatę Trawińską, brata Krzysztofa Jarosz, †† z rodz.
- Za † matkę Kazimierę Partyka w 1 rocz. śm., ojca Jana, babcię Helenę, d. w c.
16.00 - Nieszpory odpustowe.
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1. NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA. Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie
zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek 13 września obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wypełniając
orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o pokój dla świata i nawrócenie
grzeszników oraz o umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach. Msze św. będą
o godz. 7.00; 9.00 ( za chorych i starszych z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św.
o godz. 18.00. Różaniec o godz. 6.30; 12.00 i o godz. 19.00 uroczysta procesja
różańcowa z figurą Matki Bożej. Na wieczorne nabożeństwo przynosimy świece.
Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do
feretronu.
4. W środę 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. O godz. 18.00
Msza św. za żyjących i zmarłych dobroczyńców, ofiarodawców, budowniczych
i fundatorów naszego kościoła. Po Mszy św. uczczenie relikwii Krzyża Świętego.
5. W czwartek wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej. O godz. 16.30 Msza św.
szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców.
6. W piątek wspomnienie św. Męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana,
biskupa. W tym dniu przypada także Dzień Papieski ( 16 dzień miesiąca ), po Mszy św.
rano i wieczorem nowenna do św. Jana Pawła II. 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. Spotkania modlitewne
dla młodzieży będą w każdy piątek o godz. 19.00 w naszym kościele parafialnym .
7. W sobotę 17 września o godz. 10.00 Msza św. dziękczynna z okazji 30 – lecia
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich.
8. W niedzielę 18 września o godz. 11.15 Msza św. odpustowa ku czci Podwyższenia
Krzyża Św. i Jubileusz 25. rocznicy erygowania naszej parafii. Uroczystej Mszy św.
przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ks. bp Paweł Stobrawa. Serdecznie
zapraszamy Parafian do udziału. Spowiedź przed odpustem codziennie od godz. 17.30,
w sobotę od godz. 17.00.
9. W tym tygodniu przeżywać będziemy w całej Polsce 6. Tydzień Wychowania.
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i do wspólnej modlitwy za dzieci i młodzież.
10. Jubileuszowa pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się
w środę 28 września. Koszt pielgrzymki 30 złotych, zapisy w kancelarii.
11. W niedzielę 25 września o godz. 11.15 Msza św. dożynkowa w int. działkowiczów.
W niedzielę 25 września o godz. 16.45 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
12. W odpowiedzi na apel Konferencji Episkopatu Polski, kierowany do wszystkich
parafii w Polsce, w niedzielę 18 września odbędzie się przed kościołem zbiórka do
puszek na pomoc poszkodowanym podczas trzęsienia ziemi we Włoszech.
13. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
dzisiaj ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna odpustowa na potrzeby naszej
parafii i dokończenie prac remontowych. Życzymy dobrej i pięknej niedzieli oraz
błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Odpusty otrzymywane od Boga za pośrednictwem Kościoła

Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który
mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy związywania
i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina i otwiera mu
skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać od Ojca
miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. W ten sposób
Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go
do czynów pobożności, pokuty i miłości. (KKK 1478)
KKK 1479 Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami
tej samej komunii świętych, możemy pomóc im, między innymi, uzyskując za nich
odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi
grzechami.

Odpust zupełny, który można uzyskać każdego dnia
Za trwającą pół godziny adorację Najświętszego Sakramentu. Natomiast za
chwilowe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu – odpust cząstkowy.
Za odprawienie Drogi Krzyżowej. Warunki konieczne: nabożeństwo odprawia się
w miejscu, gdzie stacje Drogi Krzyżowej były erygowane urzędowo (w kościele, na
placu przykościelnym itp.), rozmyślanie Męki Pańskiej (treścią rozmyślania nie
muszą być kolejne stacje), trzeba przechodzić od stacji do stacji.
Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej
kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.
trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy,
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