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III NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 1,14-20)
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się
staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy
też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca
swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

PIĘKNY DAR
Dzień
Babci
to
okazja
do
podziękowania Bogu za dar życia.
Najpierw własnego, a później za dar
życia naszych rodziców i dziadków. To
dzięki ich miłości możemy cieszyć się
dniem dzisiejszym. Święty Efrem,
syryjski poeta i teolog, porównywał
życie ludzkie do palców jednej ręki.
Jest ono krótkie jak rozpiętość naszej
dłoni. Kolejne etapy życia różnią się
od siebie niczym poszczególne palce.
Nikt jednak o zdrowych zmysłach nie
powie, że któryś z palców jest
niepotrzebny. By dłoń była sprawna,

potrzeba wszystkich pięciu. Podobnie
jest z naszym życiem. Aby było
szczęśliwe, potrzeba wypełnić sensem
każdy z jego etapów. Nie powinniśmy
nigdy uważać, że jesteśmy już
niepotrzebni Bogu i innym.
Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci za dar
mojego życia, za każdą jego chwilę.
Dziękuję, że zawsze jesteś blisko mnie i
nigdy mnie nie opuszczasz. Pragnę
z Twoją pomocą cieszyć się pełnią
życia. Wierzę, że jest to możliwe, kiedy
Ty jesteś ze mną.

I N T E N C J E 22-28.01.2018
PONIEDZIAŁEK – 22.01.2018 – DZIEŃ DZIADKA
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † córkę Wioletę Dudek, †† z rodz., d. w c.
- Za † ojca Zdzisława Gilewicz z ok. im., †† teściów Łucję i Bernarda, †† dziadków z obu str.
WTOREK – 23.01.2018
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † mamę Walerię w 6 r. śm., tatę Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† z rodz. Białkowskich i
Skórów, d. w c.
- Za † mamę, † ojca i ojczyma, †† z rodz., d. w c.
ŚRODA – 24.01.2018 – św. Franciszka Salezego
7.00 - Za † męża Jana Ataryk w 46 r. śm., †† z rodz. Ataryk, Świackiewicz, Bożyczko, Janik, d. w c.
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Ernesta z ok. ur., †† rodz. z obu str.
- Za † mamę Krystynę w k. r. śm., †† z rodz. z obu str., d. w c.
CZWARTEK – 25.01.2018 – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA
7.00 - Za † ojca Bolesława w kol. rocz. śm., †† z rodziny.
18.00 - Za † ojca Stanisława Grędusz w k. r. śm., mamę Katarzynę, siostrę Lidię, †† z rodz. Grędusz
i Hajda
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Kazimierza Posturzyńskiego z ok. urodzin oraz o błog. Boże w
rodzinie
PIĄTEK – 26.01.2018 – św. Tymoteusza i Tytusa
7.00 - Za † Ryszarda i Bożenę Ciemięga, †† z rodz., d. w c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za † Andrzeja Kos w r. śm., mamę Stanisławę, †† braci, siostry, szwagrów, bratanków Andrzeja
i Franciszka
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Czesława Łazik z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 27.01.2018
7.00 - Za †† siostry Klarę, Urszulę i Elżbietę, ich †† małżonków, †† z rodziny.
- Za † mamę Marię Gołębiowski, brata Zbigniewa, †† dziadków
18.00 - Za † ojca Jerzego, brata Norberta, †† z rodz. Sładek, Widera, d. w c.
- Za † męża Richarda, †† z rodz., siostrę, brata, †† z pokr., d. w c.
IV NIEDZIELA Zwykła – 28.01.2018
7.00 - Za † ojca Wiktora Plachetkę w 10 r. śm., matkę Hildegardę, d. w c.
- Za †† rodz. Piotra i Czesławę, bratowe Małgorzatę i Lidię, †† Anetę i Zygmunta Bordun,
†† z rodziny Ropelewskich i Ułanowicz, d. w c.
8.30 - Za † Zuzannę Drzewińską w 1 r. śm., męża Czesława w k. r. śm., †† z rodziny. Pasierbski,
Drzewiński
- Za † Stanisława Śledź w 18 r. śm., jego †† rodziców i rodzeństwo
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Włodzimierza z ok. 65 rocz. urodzin i Sabiny z ok. 60 rocz.
urodzin oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. wnuczki Ani z ok. 18 rocz. ur. oraz w int. Anny w kolejną
rocznicę urodzin, a także o bł. B. w rodzinie.
11.15 - Za † męża i tatę Andrzeja Chwiłowicz w 5 r. śm., †† z rodz. Chwiłowicz i Przybyłek
- Za † mamę i babcię Czesławę Cichoń w 5 r. śm., †† z rodz. Cichoń, Gajek, Rok
15.00 - Za † Leszka Straszewskiego w 7 r. śm., †† rodz., teściów, †† z pokrew.
- Za † mamę Marię Skrzyniarz z ok. ur., Genowefę Matok, Jadwigę Grochla, †† z rodziny Siębor
i d. w c.
16.00 - Nieszpory kolędowe

O GŁOSZENIA 21-28.01.2018
1. III Niedziela Zwykła. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Ojciec Święty Franciszek zachęca wiernych do ofiarowania osobistego daru modlitwy
i włączenia się w modlitwę do dobrego Ojca w niebie o jedność wszystkich
wyznawców Jezusa Chrystusa a także o jedność w naszych wspólnotach i rodzinach.
 O godz. 16.00 nabożeństwo i modlitwy o jedność wyznawców Jezusa Chrystusa.
2. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci a jutro Dzień Dziadka, z tej okazji wszystkim
Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha,
dużo radości i serdecznej wdzięczności od wnuków a nade wszystko Bożego
błogosławieństwa.
3. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
4. W środę przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła.
Franciszek Salezy znany jest najbardziej jako patron dziennikarzy i pisarzy katolickich,
współzałożyciel zakonu wizytek i teolog, którego duchowość zainspirowała
powstanie licznych zgromadzeń zakonnych.
5. W czwartek (25 stycznia) obchodzimy święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła
Narodów i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
6. W piątek obchodzimy wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa, w tym
dniu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Islamu.
7. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na
nabożeństwo w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego
odmówienia Koronki, polecając Miłosierdziu Bożemu intencje Kościoła, naszej parafii
i swoje osobiste.
8. W piątek 26 stycznia w godz. od 16.00 do 21.00 w hali sportowej przy ul Kozielskiej w
Strzelcach Opolskich zostanie rozegrany Turniej Piłkarski o Puchar Ks. Prałata Zygmunta
Lubienieckiego. Wystąpią w nim drużyny księży z diecezji: Częstochowskiej, Krakowskiej,
Opolskiej oraz 3 drużyny ze Strzelec Opolskich. Sympatyków piłki nożnej zapraszamy do
kibicowania, przewidziane są także atrakcyjne nagrody i konkursy.
9. W sobotę od godz. 17.00 – 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi św.
10. Zakończyły się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Panu Bogu zawierzamy
wszystkie rodziny, w których odbyła się kolęda i prosimy, aby błogosławieństwo
przyniesione przez kapłana umocniło wiarę i wzajemną miłość. Składamy serdeczne
podziękowanie za okazaną życzliwość i dobroć serca, za użyczenie nam gościnności w
swoich domach a także za złożone ofiary na realizację kolejnych prac i zadań w
naszej parafii. Dzisiejsza kolekta jest kolektą pokolędową, wszystkim ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapłać. Całą parafię i obecnych w naszej wspólnocie Gości
powierzamy
Bożej
opiece.
Życzymy
dobrej
niedzieli
i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA
Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja)
około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny
silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali
wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo
rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego.
Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był
uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji
religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się
zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek
w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami
polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak
podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy
upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» - «Kto
jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań
i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest
i zmienił imię na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył
trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą
i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem
z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr
Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad
którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów,
Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy
oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego
atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.
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