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XXV N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A R O K C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien
bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed
nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie
i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego
zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą«. Na to
rządca rzekł sam do siebie: »Co ja pocznę, skoro mój
pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się
wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do
swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu«.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego
pana i zapytał pierwszego: »Ile jesteś winien mojemu
panu?«. Ten odpowiedział: »Sto beczek oliwy«. On mu rzekł: »Weź swoje
zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt«. Następnie pytał drugiego: »A ty,
ile jesteś winien?«. Ten odrzekł: »Sto korcy pszenicy«. Mówi mu: »Weź swoje
zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt«. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że
roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi
podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: »Zyskujcie sobie
przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie
wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się
wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał,
a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie«”.
Przebacz swoim winowajcom
Zaskakująca pochwała nieuczciwego
rządcy jest dla nas wezwaniem, abyśmy
nie zwlekali z przebaczeniem naszym
winowajcom. A że mamy problemy z

takim przebaczaniem, to może właśnie
dlatego Jezus zostawił nam tak trudną
przypowieść...
Ks. Mariusz Szmajdziński
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PONIEDZIAŁEK – 19.09.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego o przemianę serca i umocnienie wiary i miłości dla Grzegorza i Mariusza
oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
18.00 - Za † męża Ferdynanda w kol. rocz. śm., †† rodziców, dziadków, †† z rodz. z obu stron i d. w c.
WTOREK – 20.09.2016 – Wsp. św. męcz. Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong Hasang
7.00 - W pewnej intencji o wytrwanie w powołaniu dla Marka.
18.00 - Za † syna Dariusza w 3. rocz. śm., †† z rodz. i d. w c.
- Za † Antoniego Moskal w miesiąc po śm.
ŚRODA – 21.09.2016 – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 - Za † kuzynkę Łucję Bodinka, † jej męża Ericha i córkę Urszulę, †† dziadków Bodinka
i Waloszek.
18.00 - Za † mamę, ciocię Józefę Bęben oraz Genowefę i Jadwigę i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Janiny i Zdzisława z ok. 25. rocz. ślubu, 50. rocz. ur. oraz 18. rocz.
ur. syna Radosława i o błog. Boże dla całej rodziny.
CZWARTEK – 22.09.2016
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego w int. Antoniny oraz za + męża, dzieci i ++ z rodziny.
16.30 - Msza szkolna:
18.00 - Za † męża, ojca, dziadka i pradziadka Wiesława Balikowskiego
- Za † ojca Mariana, mamę Otylię, męża Franciszka, dziadków Mariannę i Józefa.
PIĄTEK – 23.09.2016 – Wspom. św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera
7.00 - Do B.Op i św. Ojca Pio … w int Andrzeja oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Do B.Op i św. Ojca Pio … w int. wszystkich czcicieli.
- Za †† rodziców Stanisławę i Kazimierza, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za † męża Leszka z ok. ur., †† rodziców, zięcia Henryka, †† z pokrew. oraz o Boże błog.
i zdrowie w rodzinie.
19.00 - Nabożeństwo dla młodzieży
SOBOTA – 24.09.2016
7.00 - Za † Karinę Gawron i d. w c.
18.00 - Za † męża Dariusza Furmana w 4. rocz. śm, teściową Renatę, teścia Pawła i ††z rodziny.
- Za † męża, ojca i dziadka Karola, zięcia Huberta, †† rodziców z obu stron, †† siostry oraz o błog.
Boże w rodzinie.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2016
7.00 - Do Bożej Op. i MB Fatm…w int. Bożeny z ok. 60. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodzin
8.30 - Do Bożej Op. i MB Fatm…w int. Janiny i Leszka Szablewskich z ok. 50. rocz. ślubu oraz o Boże
błog. dla całej rodziny.
10.00 - Za † męża Ericha w 10. rocz. śm., zięcia Jana, †† z pokrew. oraz o Boże błog. i zdrowie w rodz.
- Za † ojca, teścia i dziadka Franciszka z ok. ur. oraz za † mamę Klarę.
11.15 - Msza św. dożynkowa z podzięk. za tegoroczne zbiory z prośbą o błog Boże dla działkowiczów
i ich rodzin.
- Do B. Op. i MB Fatm. i św. o. Pio…w int. Jadwigi z ok. 80. rocz. ur. oraz o Boże błog. i zdrowie
dla dzieci, wnuków, prawnuków i całej rodziny.
- Za † ojca Zygmunta Skoczek oraz †† dziadków, †† z rodz. z obu stron i d. w c.
15.00 - Za † męża Antoniego w 81. rocz. ur., †† rodziców Annę i Józefa, syna Edwarda i †† z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Moniki i Arkadiusza z ok. 2. rocz. ślubu, ich córki Julii oraz o Boże
błog. dla rodziny.
16.00 - Nieszpory
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1. NIEDZIELA XXV ZWYKŁA Przeżywamy dzisiaj jubileuszową uroczystość
odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Pochylamy się w zadumie nad
tajemnicą Chrystusowego Krzyża, który jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale przede
wszystkim znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka. Składamy Panu Bogu nasze
dziękczynienie za dar kościoła i parafii a przede wszystkim za ten Żywy Kościół, który
gromadząc się na Eucharystii daje żywe świadectwo swojej przynależności do Chrystusa.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory odpustowe serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio. W poniedziałek o godz.
16.30 w auli Św. Jana Pawła II będzie spotkanie członków Żywego Różańca
i Parafialnego Zespołu Caritas.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych: Grupa I w poniedziałek o
godz. 19.00, Grupa II we wtorek o godz. 19.00. Kandydatów z klas trzecich zapraszamy
na spotkanie we wtorek na godz. 17.00.
3. We wtorek 20 września obchodzimy Dzień modlitwy w intencji pokoju na świecie.
W tym dniu w Asyżu Papież Franciszek przewodniczyć będzie modlitewnemu spotkaniu
z przedstawicielami innych religii.
4. W środę święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy św. wieczornej spotkanie
biblijne w salce domu parafialnego.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców i
opiekunów.
6. W piątek 23 września o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia - zapraszamy na
nabożeństwo w godzinie męki Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia
Koronki do Miłosierdzia Bożego.
7. W piątek 23 września obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny.
O godz. 18.00 uroczysta Msza święta ku czci św. Ojca Pio i uczczenie relikwii Świętego
Patrona. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli i Grupę Modlitwy Ojca Pio.
8. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i dla Dzieci Maryi. Od
godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
9. W niedzielę o godz. 11.15 Msza św. dożynkowa w intencji działkowiczów i ich rodzin
z podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne zbiory.
10.
W niedzielę 25 września o godz. 17.45 spotkanie organizacyjne dla rodziców
dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św.
11. Jubileuszowa pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się
w środę 28 września. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 13.30. wcześniej
na wałach wspólna Droga Krzyżowa. Wyjazd pielgrzymów z parafii o godz. 8.30.
Serdecznie zapraszamy do udziału, zapisy w kancelarii parafialnej do 26 września br.
12. Składamy serdeczne podziękowanie parafianom, którzy wielkodusznym sercem włączyli
się w przygotowanie uroczystości odpustowej. Wszystkim naszym dobroczyńcom i
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i materialne. Dzisiaj
przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym podczas trzęsienia ziemi
we Włoszech. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz
błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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Karty z historii Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Op
Starania faktyczne o budowę nowego
ośrodka duszpasterskiego rozpoczęto w
1981 roku. Zainspirował to dzieło nieżyjący
już proboszcz parafii św. Wawrzyńca
ks. Jerzy Stellmann. 18.września 1983 roku
ks. Biskup Antoni Adamiuk poświęcił teren
przeznaczony pod budowę kościoła, plebanii
i domu katechetycznego i rozpoczęły się
pierwsze prace budowlane.
Wznoszenie świątyni rozpoczęto w 1987
roku i równocześnie rozpoczęły się
prace przy budowie plebanii. Po czterech latach budowy, w maju 1991 roku ks. Biskup
Gerard Kusz poświęcił nowo wzniesioną plebanię na Osiedlu Piastów Śl.w której zamieszkać
mogło trzech duszpasterzy. Od tej chwili duszpasterstwo nabrało szerszego wymiaru obejmując
swym zasięgiem nie tylko budowę świątyni ale przede wszystkim budowę żywego Kościoła.
1. września 1991 roku Ks. Biskup Ordynariusz Alfons Nossol erygował nową parafię pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Pierwszym jej proboszczem został ks. Zbigniew Żukiewicz dotychczasowy wikariusz
budowniczy. Budowa kościoła i całego kompleksu realizowana była wg. projektów
opracowanych przez p. architekta Zdzisława Budzińskiego i pod kierownictwem p. Zdzisława
Zamirskiego i p. Michała Wojdyły. Nie sposób jest prowadzić dynamiczne duszpasterstwo bez
zaangażowania osób świeckich. Zostaje powołana Rada Duszpasterska, zawiązuje się
Parafialny Zespół Caritas, który otacza opieką osoby najbardziej potrzebujące pomocy.Wielkim
skarbem dla parafii stają się przeróżne grupy parafialne, które promieniują na rodzące się do
pełni życia Boże dzieło.
18. września 1994 roku ks. Biskup Ordynariusz Alfons Nossol dokonał aktu wmurowania
kamienia węgielnego poświęconego w 1983 roku przez papieża Jana Pawła II na Górze Św.
Anny. Mimo wielu problemów i trudności związanych z budową świątyni, dzięki ofiarności
wiernych i to nie tylko z naszej parafii, po trzynastu latach wielkich zmagań
i pokonaniu wszelkich przeciwności Pan Bóg pozwolił to wielkie dzieło doprowadzić do
szczęśliwego końca.
7. października 2001 roku, w święto Matki Bożej Różańcowej Ks. Arcybiskup Alfons
Nossol dokonał konsekracji nowego kościoła parafialnego i poświęcenia kaplicy
Miłosierdzia Bożego.
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