Głos Parafii
P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 10/2018 (362) 11 marca 2018

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 3,14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że
światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemnośd aniżeli
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do
światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.
o tych, których wiarę jedynie Ty
UKRYTA WIARA
Dramatycznie brzmią słowa Jezusa:
„Kto nie wierzy, już został osądzony” (J
3, 18). Czy to oznacza, że ktoś
deklarujący się jako niewierzący nie
powinien liczyd na Boże miłosierdzie?
Czy musimy pogodzid się z tym, że ktoś
z naszych przyjaciół, rodziców, dzieci
nie znajdzie po śmierci miejsca w
królestwie Bożym? Mądry poeta ks. Jan
Twardowski zalecał, by wsłuchad się w
słowa
modlitwy
eucharystycznej.
Kapłan prosi Boga podczas Mszy św.:
„Pamiętaj,
Panie,

znałeś”. To znaczy, że powinniśmy mied
nadzieję, iż jest wiara w sercu
człowieka, którą zna Bóg, chod my
dostrzec jej nie umiemy.
Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące
daleko od Ciebie. Za tych, którzy Ciebie
wciąż szukają. Za zbuntowanych
i błąkających się po duchowych
bezdrożach. Wyjdź na rozstaje ich
dróg, by znaleźli dom w Twoich
Boskich ramionach. Bądź, proszę,
przewodnikiem również na mojej
drodze.

I N T E N C J E 12-18.03.2018
PONIEDZIAŁEK – 12.03.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † Piotra Kalioskiego w 3 r. śm.
- Za † ojca Bolesława Więckowskiego w 14 r. śm.
WTOREK – 13.03.2018 – Dzieo Fatimski
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Teresy z ok. rocznicy urodzin oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
9.00 - Za chorych i cierpiących z błog. lurdzkim.
18.00 - Do B. Op.… w int Papieża Franciszka w 5 rocznicę wyboru na stolicę św. Piotra w Rzymie.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. syna Michała Ziernika z ok. 11 r. ur. oraz o bł. B dla całej rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Teresy Włodarczyk z ok. ur.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
- Za †† rodziców Stanisławę i Kazimierza, †† z rodziny z obu stron i d. w cz.
- Za † Mariana, †† rodziców z obu str., †† z pokrew., d. w c.
- Za †† rodziców Wojciecha, Wiktorię i Karolinę, brata Władysława, bratową Izydorę, siostrę Stefanię,
szwagra Jana, siostrę Emilię, szwagra Stanisława, siostrzeoca Mirosława.
- Za † Aleksandra w kol. rocz. śm., jego †† rodziców, †† z rodziny z obu stron i d. w cz.
- Za † męża Mariana, †† rodziców, teściów, 4 braci, szwagierkę, szwagra, bratową
- Za † mamę Krystynę z ok. im., †† dziadków, †† z rodziny
- Za † mamę Bronisławę Wojtaszek, jej męża Stanisława, †† z rodz. Wojtaszek, Olech
- Za † męża Czesława Bujak w 5 r. śm.
- Za † mamę Krystynę Goles, †† z rodziny
- Za †† rodziców Helenę i Walentego Nieświec oraz o zdr. i bł. B. dla dzieci i w rodzinach rodzeostwa
- Za †† rodz, teściów, brata Romana, szwagra Stanisława, † Krystynę, Teresę, dziadków, †† z rodz z obu str.
ŚRODA – 14.03.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † ojca, teścia, dziadka Franciszka w k. r. śm., † mamę Klarę
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… z prośbą o bł. B. i zdr. w rodzinach Styra, Krupa, Biernat
CZWARTEK – 15.03.2018
7.00 - Za †† rodziców Jerzego i Walburgę Lipok, †† dziadków z obu str., d. w c.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za †† braci Józefa i Jana, †† rodziców, męża, d. w c.
- Za †† rodziców Marię i Michała Bombelka, braci Huberta i Józefa, siostrę Wandę Kaszycką, męża Jana Muc,
jego rodziców, braci Waltra, Józefa, Karola, siostrę Elżbietę, Alojzego Pietruszka, Horsta Gordzielik,
†† z rodzin Muc, Bombelka
18.45 - Krąg biblijny
PIĄTEK – 16.03.2018 – POKUTNY PIĄTEK – DZIEO PAPIESKI
7.00 - Za † brata Zbigniewa z ok. im., †† rodziców Anielę i Jana, †† z rodziny, d. w c.
9.00 - wolna intencja
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00 - Droga Krzyżowa
18.00 - Za † męża Piotra w kol. rocz.† syna Edwarda, †† z rodzin Maślanka, Oleszczuk, Tarka
- Za † męża Władysława Owoc w 3 r. śm., †† z rodz.
SOBOTA – 17.03.2018
7.00 - Za † ojca Józefa Kowalik w kol. rocz. śm., matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, †† z rodz. Kowolik,
Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł, d. w c.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Wiktorii i Józefa oraz o bł. B. dla całej rodziny
- Za † męża Edwarda Słowioskiego w 70 r. ur., †† z rodz. Rupacz, Słowioski
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03.2018
7.00 - Za † Kazimierę Burduk w 30 dz. po śm.
8.30 - W int. syna Jacka z ok. 18 r. ur. o bł. Boże, zdrowie i dary Ducha Św.
- Za †† rodz. Józefę i Adama, teściów Zofię i Józefa, brata Zdzisława, siostrę Leokadię.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… z prośbą o bł. B. i zdr. dla synów, synowej, zięcia i wnucząt oraz o bł. B. dla
całej rodziny

- Za † Erwina Koprek, †† z rodziny Koprek, Sowa, 4 braci, siostrę, †† z rodziny i d. w c.
11.15 - Za † brata Józefa Kozak, jego † żonę Joannę
- Za † męża Stanisława Łata z ok. ur. i 5 r. śm., †† teściów Jadwigę i Stanisława, szwagra Mieczysława,
†† rodziców Mariannę i Czesława Falenta, †† z rodziny z obu str.
15.00 - Za †† Stanisława i Stanisławę Wąsik, Jana Jamrozek, †† z rodziny Winiarskich
- Za †† rodziców Elżbietę i Leonarda w k. r. śm., †† z rodziny
16.00 -Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

OGŁOSZENIA 11.03. – 18.03.2018
1. IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) zwana jest Niedzielą Radości, która zwiastuje nam
połowę okresu przygotowania paschalnego. W tradycji rzymskiej od XVI wieku tego dnia,
zwanego również „Niedzielą Róż”, w Rzymie w Bazylice św. Krzyża, Papież święci złotą różę,
którą przekazuje do któregoś z miejsc świętych bądź wręcza ją osobie zasłużonej dla Kościoła.
Taką złotą różę otrzymało sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, ofiarowali ją Papieże:
Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.
 Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamyna Drogę Krzyżową z Ojcem Pio. Na
wieczorne nabożeostwo prosimy przynieśd świece.
3. We wtorek (13 marca) przeżywamy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej.
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i nabożeostwie różaocowym.
 Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 (z błog. lurdzkim) i wieczorna Msza św. o 18.00.
 Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00; 19.00.
4. We wtorek 13 marca, 5 rocznica wyboru Papieża Franciszka na stolicę św. Piotra
w Rzymie. Konklawe w 3 głosowaniu tego dnia wybrało następcę św. Piotra, został nim
Argentyoski jezuita arcybiskup Buenos Aires, kard. Jonge Mario Bergoglio. W rocznicę tego
wydarzenia wspieramy papieża Franciszka modlitwą na tym urzędzie, aby jak najlepiej
prowadził Kościół przez obecne czasy. Msza św. w int. Papieża Franciszka o godz. 18.00.
 W czwarteko godz. 16.30 Msza św. szkolnai nabożeostwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.
 o godz. 17.30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie dla osób, które modlą się za
kapłanów oraz dla Apostolatu Margaretka. Rozpoczęcie modlitwą różaocową.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
5. W piątek (16 dzieo miesiąca) w naszej parafii Dzieo Papieski i „Pokutny Piątek”, który
przeżywamy w duchu wynagrodzenia Panu Bogu za popełnione grzechy.
Msze św. z rozważaniem męki Jezusa Chrystusa o godz.: 7.00; 9.00 i 18.00.
 o godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
 o godz. 17.00 - Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II.
 o godz. 19.00 - Droga Krzyżowa dla młodzieży.
6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów , kandydatów i Marianek.
 o godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.
7. Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece
wielkanocne, kartki świąteczne, dewocjonalia, książki religijne i Pismo św.
8. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary dzisiaj
złożone, które przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektów
sakralnych i prowadzonymi pracami remontowymi, w przyszłą niedzielę na remont katedry
opolskiej i konserwację zabytków.
Życzymy błogosławieostwa Bożego, obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i owocnego
przeżycia wielkopostnego czasu pokuty i nawrócenia.

CZYM JEST
POKUTA?
Nie jest ani chorobliwym, ani
ponurym zaprzeczeniem tego, co
dobre i przyjemne.
Komuś, kto nie rozumie wiary chrześcijaoskiej, praktyka pokuty może wydawad się
albo obsesją na punkcie winy w sytuacji, gdy nie było żadnego wyraźnego zawinienia,
albo zachowaniem bezcelowym, ponieważ stara się zwalczad coś, co będzie istniało
zawsze, bez względu na podejmowane działania: ludzką skłonnośd do niegodziwości.
Niewierzący może uważad pokutę za właściwą postawę wobec złych czynów, które
się popełniło samemu, ale może też równocześnie kwestionowad wartośd
pokutowania za cudze niegodziwości albo za zło panujące ogólnie wśród ludzi. Po co
na przykład karmelitanki mają prowadzid klauzurowe życie pokutne w klasztorze na
terenie obozu w Dachau? Co z tego dobrego?
Motywem cnoty pokuty jest oczywiście nie jakieś teoretyczne twierdzenie, lecz
przykład Chrystusa. Przez swoje słowa i czyny Chrystus uzmysłowił nam, że stan zła
i niegodziwości, który w chrześcijaoskiej perspektywie uważa się za grzech, nie jest
tylko i wyłącznie koniecznym sposobem istnienia rzeczy; a przez swoją śmierd
i zmartwychwstanie Chrystus umożliwił ludziom życie bez grzechu. Osiągnął to przez
cierpienie.
Chrześcijaoska pokuta nie jest po prostu umiarkowaniem, nie jest zwykłą
wstrzemięźliwością i nie jedynie pewnym rodzajem zadośduczynienia za własne złe
uczynki; jest próbą złączenia się z Chrystusem w cierpieniu Jego odkupieoczego
działania. Nie jest ani chorobliwym, ani ponurym zaprzeczeniem tego, co dobre
i przyjemne; jest próbą potwierdzenia dobroci – w jedności z Chrystusem – nawet
w pewnym osamotnieniu, które powodują spadające na nas ból i trudności. Jest
próbą stawienia czoła grzechowi i cierpieniu przy jednoczesnym potwierdzeniu
dobroci Boga.
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