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V NIEDZIELA W IELKIEGO P OSTU
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddad pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i
prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzed Jezusa”. Filip poszedł i powiedział
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką
odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. A kto by chciał Mi służyd, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i
mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i
cóż mam powiedzied? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos
z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił:
„Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten
rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad
tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając,
jaką
śmiercią
miał
umrzed.

OBUMIERANIE
Jacques Fesch miał 27 lat, kiedy wykonano
na nim wyrok śmierci. Biorąc udział w
napadzie na bank, podczas strzelaniny zabił
policjanta i zranił jednego z przechodniów.
W więziennej celi Fesch przeżył głębokie
nawrócenie.
O
swoim
odkrywaniu
Chrystusa i wierze opowiedział w dzienniku,
który zaczął pisad na dwa miesiące przez
śmiercią.
Dedykował
go
swojej
siedmioletniej córce Weronice. Kiedy
związano mu ręce i wyprowadzono z celi, by
wykonad wyrok, poprosił o krucyfiks. Długo
całował swego Pana i wśród wielkiego

wzruszenia wszystkich świadków poszedł w
milczeniu na szafot. Ofiarował życie za
nawrócenie swojego ojca, za wszystkich,
których kochał, oraz za ofiary przestępstwa.
Został stracony w dzieo wspomnienia św.
Teresy z Lisieux.
Panie, tak bardzo nas kochasz, że
ofiarowałeś własne życie dla zbawienia
świata. Nie ma nikogo, o kim byś
zapomniał, bo za każdego, nawet
największego grzesznika, przelałeś na
krzyżu swoją krew. Panie, dziękuję Ci za tę
wielką miłośd do mnie.

I N T E N C J E 19-25.03.2018
PONIEDZIAŁEK – 19.03.2018 – UROCZYSTOŚD ŚW. JÓZEFA , OBLUBIEOCA NMP
7.00 - Za † ojca Mieczysława, jego 2 †† żony, 5 braci, Stanisława i Marię Świda, d. w c.
18.00 - Za † ojca Józefa w dniu im., mamę Mariannę, brata Zbigniewa, †† z rodziny
- Za †† z rodziny Fedyczkowskich
- Za † Józefa Pietralczyk, †† z rodziny
WTOREK – 20.03.2018
7.00 - Za † męża Henryka Korzyoskiego w 2 r. śm.
18.00 - Za † Józefa i Marię Orlikowskich, †† z rodziny
- Za † mamę Annę w 2 r. śm., jej †† rodziców Alberta i Józefę Noffz, brata Edmunda, †† z rodziny
Noffz i Grabowski
ŚRODA – 21.03.2018
7.00 - Za †† rodziców Zofię i Jana, teściów Teklę i Józefa, bratową Kazimierę, 3 szwagrów, o ulgę
w cierpieniu dla szwagierki Reginy oraz o bł. B. w rodzinie
18.00 - Za † męża i ojca Rudolfa Szopa z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Halinę Wątroba w 1 r. śm., †† z rodziny
CZWARTEK – 22.03.2018
7.00 - Do B.Op. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o zdrowie dla Krystyny.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za † ojca Andrzeja w k. r. śm., kuzynkę Halinę
- Za †† rodziców Józefę i Józefa Kornat, ich †† rodziców i rodzeostwo
18.45 - Krąg biblijny
PIĄTEK – 23.03.2018 – POKUTNY PIĄTEK
7.00 - Za † męża Andrzeja Chwiłowicz z ok. ur., †† rodziców i dziadków z obu str.
9.00 - Za †† Krystynę i Jerzego Rogowskich, brata Tomasza, †† dziadków z obu stron i d. w. c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00 - Droga Krzyżowa
18.00 - Za † ojca Franciszka Wachholz, matkę Marię, braci Joachima i Engelberta, bratową Gertrudę,
†† z rodziny
- Za † teściową Stanisławę, siostrę, szwagra, siostrzeoca, †† z rodziny
SOBOTA – 24.03.2018
7.00 - Za † mamę Adelajdę w 20 r. śm., ojca Helmuta, †† z rodziny Bulion, Widera, d. w c.
18.00 - Za † Juliusza Raniowskiego, †† Marię, Franciszka, Tadeusza Mielnickich, Annę i Stefana
Raniowskich, †† z rodziny z obu str.
- Za † mamę Józefę Maślak, ojca Antoniego, braci Władysława, Michała, Józefa, Mieczysława,
siostrę Teresę, †† Barbarę i Piotra, d. w c.
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAOSKIEJ – 25.03.2018
7.00 - Za † Erwina, †† z rodziny
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. syna Norberta oraz w int. rodziców
- Za †† rodziców Annę i Bolesława Czajor, brata Ireneusza, siostry Józefę i Zdzisławę, †† z rodziny
10.00 - Za †† rodziców Otylię i Marcina, †† dziadków z obu str., d. w c.
- Za † ciocię Marię Olejniczak z ok. im., jej †† rodziców i rodzeostwo
11.15 - Za †† rodz. Jana i Annę Wróbel, Beatę i Wiktora Popanda, brata Alfreda, †† z rodziny, d. w c.
- Za †† z rodziny Kozołup, Kozak, Zasada
15.00 - Za † męża Józefa Stoch w 1 r. śm., †† z rodziny Mania i Stoch
- Za †† rodziców, teściów i dziadków Marię i Wolfganga Szczędzina, † Mariana, †† z rodziny
Maciołek, d. w c.
19.00 - Droga krzyżowa ulicami naszej parafii

OGŁOSZENIA – 18-25.03.2018
1. V Niedziela Wielkiego Postu.W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu liturgia kieruje
pobożnośd wiernych ku Męce Paoskiej. Zasłonięte krzyże przypominają nam cierpiącego
nieustannie Chrystusa i skłaniają do refleksji nad tajemnicą Jezusowego Krzyża w naszym
życiu.
 Dziś o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. W poniedziałek obchodzimy uroczystośd św. Józefa, Oblubieoca NMP. Św. Józef jest opiekunem
Kościoła świętego i naszych rodzin, patronuje cieślom i stolarzom, jest także patronem dobrej
śmierci. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00, serdecznie zapraszamy.
Po Mszy św. będzie nabożeostwo ku św. Józefa.
3. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna i nabożeostwo Drogi Krzyżowej dla dzieci. Po
Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
4. W Wielkim Poście zapraszamy parafian na „Pokutne Piątki”, które 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
 O godz. 19.00 - Droga Krzyżowa dla młodzieży.
5. W sobotę 24 marca, od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
 Od godz. 8.30 przedświąteczne sprzątanie kościoła i pomieszczeo przyległych, prosimy panie
i panów o życzliwą pomoc.
 O godz. 11.00 zbiórka wszystkich ministrantów, kandydatów i Marianek w ramach
przygotowania do Świętego Triduum Paschalnego.
 O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą Sakrament
Chrztu św. w święta wielkanocne i po świętach.
 Pamiętajmy o zmianie czasu na czas letni.
6. W najbliższą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Paoskiej, poświęcenie palm na każdej
Mszy św. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.00. Po Mszy św. będzie konkurs dla
dzieci na największą i najpiękniejszą palmę.
 O godz. 11.15 uroczysta Msza św. z procesją dookoła kościoła.
 O godz. 19.00 Pokutna Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.
7. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 14.00 do katedry opolskiej
osoby żyjące po rozwodzie w ponownym związku niesakramentalnym na wspólne nabożeostwo
Gorzkich Żali z nauką dla nich oraz z błogosławieostwem sakramentalnym.
8. Rozpoczyna się czas spowiedzi wielkanocnej. Prosimy nie odkładad spowiedzi na ostatnie dni
Wielkiego Tygodnia. Do Wielkiego Czwartku wszyscy powinni byd wyspowiadani.
9. Spowiedź codziennie: rano od godz. 6.30 do 7.30 i wieczorem od godz. 17.00 do 18.30.
10.Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są:świece
wielkanocne, kartki świąteczne i dewocjonalia.
11.Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe
i materialne orazza okazywaną pomoc, serdeczną życzliwośd i dar modlitwy. Życzymy
Parafianom i obecnym Gościom błogosławionej niedzieli i owocnego przeżycia wielkopostnego
czasu pokuty.

UROCZYSTOŚD ŚW. JÓZEFA
OBLUBIEOCA NMP
W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegad na
tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one
łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą
św. Józefa zajmują się wprawdzie bardzo żywo także
apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia
Pseudo-Mateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi
(w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w. IV), opowiadając o
rodzinie Józefa, jego małżeostwie, pracy i śmierci; zbyt wiele w nich jednak legend, by
można je było traktowad poważnie.
Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był
według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako
prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo,
to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana
Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazad, że Józef
pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy.
Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego
potomek, postanowił dyskretnie usunąd się z życia Maryi, by nie narazid Jej na
zhaobienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję
do siebie, do domu. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią
do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go
w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po
śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach
Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy
wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie.
Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierd i pogrzeb, jaki sobie
można na ziemi wyobrazid, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia:
Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go
patronem dobrej śmierci.
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

