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Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,13-16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą
ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata.
Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na
świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są
w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie”.
STAĆ SIĘ ŚWIATŁOŚCIĄ
Słowa Jezusa, że jesteśmy
światłem świata, warto odczytać w
kontekście innej Jego wypowiedzi: Ja
jestem światłością świata. kto idzie za
Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia (J 8, 12).
Po pierwsze, jesteśmy światłem,
o ile idziemy za Jezusem, tzn. jesteśmy
Jego naśladowcami, uczniami.
Po
drugie,
im
bardziej
realizujemy powołanie do bycia
uczniami, tym bardziej upodabniamy
się do Mistrza i tak jak On możemy
stać się światłością, która świeci Jego

blaskiem. On chce, abyśmy objawiali
Go
całemu
światu,
ale
nie
zapominajmy, że jest to zadanie
bardzo trudne, wymagające ciągłego
nawracania się.
W przeciwnym razie Jego
światłość nie będzie mogła ujawnić
naszych dobrych czynów, a jedynie
naszą słabość i niewierność.
Panie Jezu, prawdziwa Światłości,
wskazuj nam drogę, którą mamy iść, i
pomagaj nam dawać na niej
świadectwo o Tobie.

Porządek Mszy Świętych 6.02. - 12.02.2017
PONIEDZIAŁEK – 6.02.2017 – Wsp. św. Pawła Miki i towarzyszy
7.00 - Za † Teresę, jej ojca Wernera i d. w c.
18.00 - Za †† z rodziny Czechowicz, † ojca Stanisława, matkę Stefanię i Teofilę, †† z rodziny
Morawskich i Agopsowicz, † babcię, ciocię i dziadków oraz o Boże błog. dla Stanisława.
- Za † Rudolfa Szopa i † Gintra Bauman (od sąsiadów z bloku nr 25)
WTOREK – 7.02.2017
7.00 - Za †† rodziców Annę i Zygmunta, †† teściów, †† dziadków i †† z rodziny z obu stron
18.00 - Za † mamę Rozalię w kol. rocz. śm., i †† z rodziny Noga i Tomczyk oraz d. w c.
- Za † Jana Muc w 30. dzień po śm.
ŚRODA – 8.02.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za † Jana Łęgowego w kol. rocz. śm.
- Za † męża Jana Trojan w 11. rocz. śm., †† rodziców Krystynę i Bolesława, †† teściów Annę
i Zygmunta, †† z rodziny oraz za d. w c.
CZWARTEK – 9.02.2017
7.00 - Za †† rodziców Piotra i Wiktorię, teściów Franciszka i Paulinę, †† braci, siostry, † szwagra Józefa,
† Brygidę i d.w c.
16.30 - Msza św. szkolna:
18.00 - Za † Annę Polaczek, jej †† rodziców, rodzeństwo, brata Jerzego i d. w c.
- Za †† ojca Piotra Włodek w kol. rocz. śm., matkę Stefanię i †† z rodziny.
PIĄTEK – 10.02.2017 – Wsp. św. Scholastyki
7.00 - Za †† matkę Agnieszkę Staroszczyk w 23. rocz. śm., ojca Stefana, dziadków z obu stron, ††
z pokr. i d. w c.
18.00 - Za † męża Antoniego w 21. rocz. śm., †† rodziców, teściów, 4. szwagrów, 4. szwagierki, brata Huberta
i d. w c.
- Za †† matkę Mariannę w kol. rocz. śm., ojca Stanisława, †† Antoniego i Stefanię Polny oraz ††
z rodziny z obu stron.
SOBOTA – 11.02.2017 – Wsp. NMP z Lourdes – DZIEŃ CHOREGO
7.00 - Za †† rodziców Grażynę i Jana Góreckich.
9.00 - Msza św. w int. chorych (z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych)
- Do B. Op. i MB z Lourdes z prośbą o pomyślny przebieg operacji w int. Nikoli.
18.00 - Za †† rodziców Wincentego i Różę, †† brata Ryszarda, Romana i Reinholda, siostrę Magdalenę,
bratowe Antoninę i Gertrudę, †† szwagrów Józefa, Gintra, Tomasza i siostrzeńca Andrzeja.
- Za †† rodziców Bronisławę i Antoniego Gwiazdowskich, brata Stanisława i †† z rodziny.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.02.2017
7.00 - Za † ojca Jana Krupnik oraz †† z rodziny Krupnik i Maciejczyk.
8.30 - Za † męża Gintra Polok w 1. rocz. śm., †† z rodziny, †† dziadków, szwagrów, 3. siostry, brata,
siostrzenicę, †† z pokr., oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Za † męża Rudolfa Kania, †† rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę
i Gertrudę, †† dziadków i †† z pokr.
10.00 - W intencji rocznych dzieci: Kinga Czogała
- Za † Jadwigę Pawłowską w 7. rocz. śm.
11.15 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo NMP Nieustającej Pomocy z podz. za odebrane
łaski z prośbą o Boże błog. w int. Anny z ok. 65. rocz. ur. oraz Boże błog. dla dzieci i wnuka.
- Za † † rodziców Marcelinę i Antoniego Huzar, 2. siostry Marysię i Zofię, zięcia Krzysztofa,
3. szwagrów, †† z rodziny Oczkowskich, Huzarów, Gradowskich, Jachimowskich.
15.00 - Za † Marię Skrzyniarz z ok. ur., Władysława Jankowskiego, Genowefę Matok i d. w c.
- Za † Ryszarda i Bożenę Ciemięga, †† dziadków Andrzeja i Antoniego, babcie Marzannę
i Janinę, pradziadka Nowakowskiego, Wiktorię i Marię Nowakowską, Kazimierza
i Władysława Abrama.
16.00 - Nieszpory

OGŁOSZENIA 5.02. – 12.02.2017
1. Dzisiaj obchodzimy V Niedzielę Zwykłą.
Ojciec św. Franciszek przypomina nam, że współczesny świat woła o dobro i potrzebuje
autentycznego świadectwa wiary nie tylko w Kościele, ale w codziennym życiu. Dzisiaj nie
wystarczą same słowa, potrzebne są czyny wypływające z miłości miłosiernej.
O godz. 16.00 nieszpory - serdecznie zapraszamy
2. Dzisiaj przypada wspomnienie św. Agaty. Po każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia wody i
chleba ku czci św. Agaty.
3. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do św. Ojca Pio. Prośby i podziękowania
polecane wstawiennictwu Św. Ojca Pio można składać także w zakrystii kościoła.
4. W środę wyjątkowo nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna – zapraszamy serdecznie dzieci i rodziców.
W tym tygodniu, po Mszy św. szkolnej nastąpi uroczyste poświęcenie książeczek Droga do
Nieba dla Dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
6. W piątek 10 lutego o godz. 19.00 w kościele Św. Wawrzyńca odbędzie się spotkanie dla
młodzieży ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. Zachęcamy młodzież z naszej
parafii do udziału w tym radosnym spotkaniu.
7. W sobotę obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes i Światowy Dzień Chorego.
O godz. 9.00 Msza św. w int. chorych, cierpiących i osób w podeszłym wieku.
Wszystkim obecnym na Mszy św. udzielony będzie Sakrament Namaszczenia Chorych.
Po Mszy św. Parafialny Zespół Caritas zaprasza do auli na spotkanie przy kawie.
8. W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
9.W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania,
z klasy I Gimnazjum: - grupa pierwsza w poniedziałek o godz. 19.00
- grupa II we wtorek o godz. 19.00. Młodzież przynosi na spotkanie Pismo św.
Spotkanie dla klasy III Gimnazjum odbędzie się w czwartek o godz. 19.00.
Informujemy kandydatów i rodziców, że uroczystość Bierzmowania odbędzie się w naszej
parafii 27 kwietnia o godz. 18.00.
10.Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza wszystkich
uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych na rekolekcje powołaniowe,
które będą miały miejsce w dniach 17-19 lutego w budynku Seminarium przy ulicy
Drzymały 1. Rekolekcje to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby zobaczyć, jak wygląda
życie kleryków w seminarium duchownym.
11.Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym
Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Kominka 1a) w następujące soboty Wielkiego
Postu: 11,18 i 25 marca 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Duszpasterskim
Kurii Diecezjalnej w Opolu do 28 lutego.
12.Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary duchowe
i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobroć serca. Dzisiaj kolekta przeznaczona na
potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu. Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy
dobrej i błogosławionej niedzieli.

WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES - 11 LUTY – DZIEŃ CHOREGO
Grota Massabielle
Południowa Francja przy granicy z Hiszpanią, rok 1858. Niezbyt
bogate, kilkutysięczne miasteczko Lourdes, położone w Pirenejach.
Nad przepływającą opodal rzeką Gave, w przedpołudnie 11 lutego,
młoda Maria Bernadetta Soubirous, wraz z dwiema koleżankami
zbiera drewno na opał. Nagle w nadrzecznej grocie, zwanej
Massabielle, oczom zmęczonej dziewczynki ukazuje się niezwykły
widok. Oto przed nią pojawia się tajemnicza pani w lśniąco białej
szacie. Z czasem przychodzą wraz z nią zwykli gapie, a później coraz większe rzesze ludzi, przekonanych, że w Lourdes dokonał się
prawdziwy cud…
Ja jestem „Niepokalane Poczęcie”
Skromna, prosta dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki i Franciszka Soubirous - byłego
młynarza, stała się narzędziem, którym Matka Boża posłużyła się, aby przekazać ludzkości
swoje orędzie. Maryja objawiła się światu jako „Niepokalane Poczęcie”. Wezwała
grzeszników do czynienia pokuty oraz cały Kościół do nawrócenia i odmawiania modlitwy
różańcowej. Na miejscu objawień kazała wybudować kościół (bazylika konsekrowana w
1876 r.). Za sprawą Matki Bożej w Lourdes dochodziło do coraz to bardziej oczywistych
cudów, głównie uzdrowień. Z czasem miejsce to stało się celem pielgrzymek chorych
z całego świata, w nadziei uzdrowienia.

11 lutego: Światowy Dzień Chorego
Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym
Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał:
"Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego
i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia
oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym;
pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede
wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby
zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego
zaangażowania wolontariatu".
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