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V N IEDZIELA Z WYKŁA

Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 1,29-39)
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz
powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł.
Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie
pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a
gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do
nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam
mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w
ich
synagogach
i
wyrzucając
złe
duchy.

JESTEŚMY POTRZEBNI
Pomóc chorym znaleźć Jezusa – to bez
wątpienia zadanie, jakie stoi przed
nami. Dołożyć starań, by osoba chora
lub starsza mogła wziąć udział
w niedzielnej Mszy św., wyspowiadać
się. Może tęskni za Jezusem, bo już tak
dawno nie była w swoim kościele, a
nie ma śmiałości poprosić, by ktoś ją
zawiózł? Nie jesteśmy w stanie
przywrócić nikomu zdrowia – to może

tylko Bóg. Możemy jednak mieć udział
w uzdrawiającym działaniu Chrystusa,
pomagając spotkać się z Nim osobom
chorym lub starszym, jakie znamy.
Jezu Chryste, tak wiele osób
potrzebuje życzliwego wsparcia
i pomocy. Otwórz moje oczy na
potrzeby bliźnich i zapal w moim
sercu pragnienie służenia Tobie w
chorych, cierpiących i starszych.

I N T E N C J E 5-11.02.2018
PONIEDZIAŁEK – 05.02.2018 – św. Agaty
7.00 - Za † Agatkę z ok. imienin, d. w c.
18.00 - Za † męża Józefa, teścia Franciszka, †† z rodz. i pokrew., d. w c.
- Za †† rodz. Martę i Bronisława Lokajewskich, †† z rodziny i pokrewieństwa, d. w c.
WTOREK – 06.02.2018 – św. Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 - Do B. Op. przez wst. św. o. Pio z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze bł. B. i zdr. dla całej rodziny
18.00 - Za †† rodz. Otylię i Alojzego, brata Joachima, ciocię Paulinę, dziadków z obu str., †† z rodziny.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Grażyny z ok. 65 ur. oraz o bł. B. dla synów z rodzinami.
ŚRODA – 07.02.2018
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za † mamę Rozalię, †† z rodziny.
- Za † męża i ojca Jana Trojan w 12 r. śm., †† z rodz., babcię Wiktorię, szwagra Filipa, d. w c.
CZWARTEK – 08.02.2018
7.00 - Za †† rodziców Annę i Zygmunta, teściów Janinę i Stanisława, †† z rodz. z obu str.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Jana z ok. urodzin oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Jana Łęgowego w kol. rocz. śmierci.
18.45 - Krąg biblijny
PIĄTEK – 09.02.2018
7.00 - Za †† rodz. Piotra i Wiktorię Piechaczek, † męża Jerzego, teściów, †† z rodziny z obu stron.
- Za †† rodz. Kazimierę i Bronisława Lelickich, †† z rodz. i pokr. oraz o bł. B. i zdrowie w rodzinie.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za † Annę Polaczek, jej †† rodziców, rodzeństwo, brata Jerzego, d. w c.
- Za † ojca Piotra Włodek w kol. rocz. śm., mamę Stefanię, †† z rodziny i d. w c.
SOBOTA – 10.02.2018 – św. Scholastyki
7.00 - Za † mamę Agnieszkę Staroszczyk, ojca Stefana, †† dziadków z obu str., †† z pokr., d. w c.
9.00 - Msza św. w intencji chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
18.00 - Za † Józefa Pochopień w 8 r. śmierci, †† z rodziny, d. w c.
- Za † męża Antoniego w 22 r. śm., †† rodz., teściów, 4 szwagrów, szwagierki, brata Huberta,
VI NIEDZIELA Zwykła – 11.02.2018 – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB z Lourdes z podz. za otrz. łaski z prośbą o bł. B., zdrowie i opiekę MB
w pewnej intencji
8.30 - Za † męża Rudolfa Kania, rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę
i Gertrudę, siostrę Różę, †† dziadków, †† z pokrew.
- Za †† rodz. Helenę i Henryka Ferdynus, 2 siostry, tatę Kazimierza Skwara, dziadków,
†† z rodziny.
10.00 - Roczki: Wiktoria Paczuła, Katarzyna Miśków.
- Za †† rodziców Bronisławę i Antoniego Gniazdowskich, brata Stanisława, †† z rodziny.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Ryszarda z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Aleksandry Gręś z ok. 18 r. ur.
15.00 - Za † mamę Mariannę w k. r. śmierci, ojca Stanisława, †† Antoniego i Stefanię Palej,
†† z rodziny z obu str.
- Za † Jerzego Makochon w 30 dz. po śmierci.
- Za † Jadwigę Pawłowską w 9 r. śmierci., †† z rodziny.
16.00 - Nabożeństwo w int. chorych

Ogłoszenia Duszpasterskie 04.02. – 11.02.2018
1. V NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół nieustannie przypomina nam o potrzebie autentycznego dawania

świadectwa wiary w codziennym życiu, tego oczekuje od uczniów Chrystusa współczesny świat.
 Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy
2. W poniedziałek 5 lutego przypada wspomnienie św. Agaty, patronki ratującej w różnych
nieszczęściach. W tym dniu święci się chleb i wodę. W żadnym wypadku nie należy traktować tego
magicznie. Błogosławieństwo chleba i wody należy do tzw. znaków świętych (sacra signa), które
mają wiernym pomóc m.in. w uświęceniu się. Na Mszy św. rano i wieczorem poświęcenie chleba
i wody ku czci św. Agaty.
 Po Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do św. Ojca Pio. Zapraszamy wszystkich czcicieli i Grupę
Modlitwy Ojca Pio.
3. We wtorek wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy.
4. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Apostolatu „Margaretka”. Zapraszamy na to spotkanie
wszystkich, którzy codziennie modlą się za kapłanów i swoją modlitwą wspierają ich posługę.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna – zapraszamy dzieci i rodziców.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie kręgu biblijnego w salce katechetycznej.
6. W piątek 9 lutego o godz. 19.00 odbędzie się w naszej parafii czuwanie modlitewne dla młodzieży i
kandydatów do bierzmowania ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. Zapraszamy
młodzież z naszej parafii do udziału i do pomocy duszpasterzom w przygotowaniach kościoła i auli
parafialnej do tego spotkania. Prosimy także naszych dobroczyńców o pomoc w przygotowaniu
poczęstunku w auli parafialnej dla uczestników czuwania. Spodziewamy się przybycia około 120
osób.
7. W sobotę o godz. 9.00 Msza św. dla chorych, cierpiących i osób w podeszłym wieku z okazji
zbliżającego Światowego Dnia Chorego. Wszystkim obecnym na Mszy św. udzielony będzie
Sakrament Namaszczenia Chorych, serdecznie zapraszamy. Prosimy chorym pomóc w przybyciu do
kościoła. Po Mszy św. Zespół Caritas zaprasza do auli na radosne spotkanie przy kawie.
 godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów.
 Od godz. 17.00 – 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
8. W niedzielę 11 lutego obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. Począwszy od 11 lutego do
16 lipca 1858 w grocie w Lourdes miały miejsce objawienia Matki Bożej Niepokalanej. W tym roku
mija 160 rocznica tamtych wydarzeń.
 Po Mszy św. o godz. 11.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie 40 godzinnej
adoracji przed Wielkim Postem.
 O godz. 16.00 Nabożeństwo z zakończeniem pierwszego dnia adoracji.
 O godz. 16.45 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
9. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w tym roku w Środę Popielcową tj.
14 lutego.
10. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania:
 W poniedziałek i środę o godz. 19.00 – klasa VI
 W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 – klasa II gimn.
11. 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 Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu. Życzymy parafianom i gościom dobrej
i błogosławionej niedzieli.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście
skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od
razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki
Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe
obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z
sanktuariów maryjnych na świecie.
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II
Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby
poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy
cierpią na duszy i na ciele.
Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że „ma on 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...”
Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób,
poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. Często spotykał się z chorymi
i niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił
już na samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne.
Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., a główne uroczystości
odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie. W kolejnym roku miejscem
centralnych obchodów była Jasna Góra, a następnie: Jamusukro (Wybrzeże Kości
Słoniowej, 1995), Guadalupe (Meksyk, 1996), Fatima (1997), Loreto (1998), Harissa
(Liban, 1999), Rzym (2000, połączone z Jubileuszem Chorych), Sydney (2001),
narodowe sanktuarium katolików indyjskich w Vailankamy (2002), Lourdes (2004),
Jaunde w Kamerunie (2005), Adelajda w Australii (2006) i Seul w Korei Południowej
(2007). W 2008 r., z racji 150. rocznicy objawień w Lourdes, Światowy Dzień Chorego
obchodzono ponownie (jak w 1993 i 2004 r.) - w Lourdes.W 2018 r. obchody
Światowego Dnia Chorych odbywają się po raz dwudziesty szósty. Ich temat został
zaczerpnięty z Ewangelii św. Jana: Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (...) Oto Matka
twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47-100 Strzelce Op.
Tel: 77 461 42 88; Strona www: strzelcekrzyz.com.pl
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

