Głos Parafii
P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 14/2018 (366) 8kwietnia 2018

II N IEDZIELA W IELKANOCNA , Ś WIĘTO M IŁOSIERDZIA B OŻEGO
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął
pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy
Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł:
”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

DOTKNĄĆ I UWIERZYĆ
Współczesna ludzkośd jest jak niewierny
Tomasz, którego nie było z apostołami,
kiedy przyszedł do nich zmartwychwstały
Chrystus. Dziś na nowo musimy dotknąd ran
Chrystusa, aby uwierzyd. Włożyd rękę do
Jego przebitego boku, by się nawrócid. Jak
to zrobid? Gdzie Go szukad? Nie martwmy
się tym. Jezus sam nas znajdzie, tak jak
znalazł swoich uczniów. Wybierze najlepszy
czas i odpowiednie miejsce. Głodnych
nakarmid, chorych nawiedzad, podróżnych

w dom przyjąd, nieumiejętnych pouczad,
strapionych pocieszad… – każdy uczynek
miłosierdzia
jest
spotkaniem
ze
Zmartwychwstałym. Szansą, by dotknąd
Jego ran i uwierzyd.
Panie Jezu, szczęśliwa jest dusza
zanurzająca się w zdroju Twojego
miłosierdzia. Ty nieustannie rozlewasz je
na wszystkich, którzy Tobie ufają. Dozwól
mi przytulid się do miłosiernego serca
Twego i napełnij mnie pokojem.

INTENCJE09-15.04.2018
PONIEDZIAŁEK– 9.04.2018 – UROCZYSTOŚD ZWIASTOWANIA PAOSKIEGO
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
9.00 - Do B. Op. przez wst. MB w intencji czcicieli
12.00 - Pogrzeb † Dolioski Jerzy
18.00 - Za † matkę Marię w r. śm., ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, †† z rodziny Wojs, Białkowski,
Wnękowicz
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Jana Dykas z ok. 90 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla mamy Wiktorii.
- Za † Władysława Nieckula w 1 rocz. śmierci, †† rodziców Stanisława i Helenę,, szwagra Jan, teścia Kazimierza
Kunka i dusze w czyśdcu.
WTOREK– 10.04.2018
7.00 - Za †† rodziców Annę i Zygmunta, teściów Janinę i Stanisława, †† z rodziny i pokr.
18.00 - Za † żonę Teresę Pławską w 20 r. śm., syna Marka, †† rodziców Józefa i Walerię, †† z pokrew.
- Za † męża Mikołaja w kolejną rocz. śmierci.
ŚRODA – 11.04.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
18.00 - Za †† rodziców Anielę i Antoniego w k. r. śm., †† dziadków z obu str., †† z rodziny
- Za † Halinę Lechowicz w 15 r. śm., †† rodziców Agnieszkę i Jana Kozołup, †† z rodziny
CZWARTEK– 12.04.2018 – BIERZMOWANIE
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za †† rodziców Karola i Magdalenę, Bronisława i Martę, † męża Rajnharda, †† z rodziny i pokrew.
PIĄTEK– 13.04.2018 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - wolna intencja
9.00 - Za chorych i starszych z błog. lurdzkim.
12.00 - Różaniec fatimski
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli Matki Bożej
- Do B. Op. przez wst. MB Fatim. z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Jaszczyk i Olewicz.
- Za † ojca, teścia , dziadka i pradziadka Romana Młodziejewskiego w 3 rocz. śmierci.
- Za † mamę Genowefę Florek w 8 r. śm., †† z rodziny Florek-Kuczyoski
- Za † męża Gerarda w 21 r. śm., †† rodziców i teściów, † brata, szwagra i szwagierkę oraz o bł. B. i zdr. dla
dzieci, wnuków i prawnuków
- Za † Hieronima Antosiak w 30 dzieo po śm.
- Za † rodziców Jadwigę i Adama w kol. rocz. śm., †† siostry Barbarę i Krystynę, † brata Ryszarda, †† z rodziny i
dusze w czyśdcu oraz za dzieci nienarodzone.
SOBOTA – 14.04.2018
7.00 - Za † Emila, †† z rodziny
18.00 - Za †† rodziców Agnieszkę i Piotra Wieszala, †† z rodziny, d. w c.
- Do B. Op. z podz. za odebrane łaski w pewnej int. oraz o dalszą opiekę i bł. B. w rodzinie Locher
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018
7.00 - Za † ojca i teścia Sylwestra, ††jego 2 żony, braci Piotra, Antoniego, Franciszka, Jana †† z rodziny
- Za †† rodziców Jana i Katarzynę oraz †† z rodziny z obu stron.
8.30 - Za † matkę Marię Wiszniewską z ok. ur., † ojca Antoniego, teściową i matkę Zofię Matyja, †† dziadków z obu
str., †† z rodziny Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja, Cieniawa, Wszołek, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny i Kazimierza Czwodzioskich z ok. 50 r. śl., oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w Eweliny i Denisa Labus w 1 r. śl. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Elżbiety i Jerzego z ok. 35 r. śl. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinach dzieci
Lucjana, Krzysztofa i Beaty i wnuków Martynki i Mikołaja
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ewy i Andrzeja z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. dla rodziny Lisickich i Lewików
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Heleny z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci i wnuków
12.15 - Chrzest: Szymon Serek, Patrycja Simon, Szymon Król
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Zygmunta i Grażyny z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† Marię i Ludwika, 2 † synów, †† rodziców z obu str., d. w c.
16.00 - Nieszpory Wielkanocne

OGŁOSZENIA 08-15.04.2018
1. Druga Niedziela Wielkanocnazwana także Niedzielą Białą jest Świętem Miłosierdzia
Bożego. Nasze myśli zmierzają dziś ku Chrystusowi Miłosiernemu, który ukazał się św.
Siostrze Faustynie objawiając jej tajemnicę Bożego Miłosierdzia.
 O godz. 16.00 Nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego.
2. W poniedziałek obchodzimy przeniesioną z 25 marca Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego.
W tym dniu przypada Dzieo Świętości Życia. Kościół modli się za wszystkie dzieci jeszcze nie
narodzone a szczególnie za dzieci zagrożone aborcją. Św. Jan Paweł II uczył: Życie człowieka
rozpoczyna się w momencie poczęcia i od samego początku jest święte… Modlę się oto, aby
rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia.
 Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00
 po każdej Mszy św. będzie udzielane specjalne błogosławieostwo dla matek oczekujących
na narodzenie potomstwa i wychowujących małe dzieci.
 Na Mszy św. wieczornej będzie przyjęcie kandydatek do grona Dzieci Maryi.
3. We wtorek od godz. 17.00 w naszym kościele parafialnym spowiedź dla kandydatów do
Bierzmowania, ich rodziców i świadków.
 Od godziny 18.00 odbiór szat liturgicznych na I Komunię Świętą, wg wyznaczonej kolejności.
4. W środę o godz. 16.00 w parafii Jemielnica Emaus Kapłaoski kapłanów diecezji opolskiej.
5. W czwarteko godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
 O godz. 18.00 w Parafii św. Wawrzyoca uroczystośd Bierzmowania.
 Kandydaci mają swoje spotkania i próby w parafii św. Wawrzyoca w poniedziałek i wtorek
o godz. 19.00.
6. W piątek 13 kwietnia obchodzimy 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 o godz. 18.00.
 Różaniec fatimskio godz.: 6.30; 8.30; 12.00; 19.00.
 O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi.
 O godz. 16.30 nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
 Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
8. Składamy serdeczne Bóg zapład za wielkanocny dar dla ubogich, za ten piękny gest miłości
miłosiernej. Dary zostały przekazane dla osób najbiedniejszych, dla bezdomnych
przebywających w ośrodku „Barka”, do Domu Samotnej Matki oraz do Domu Dziecka.
9. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pana kościelnego i grona panówza pomoc w
przygotowaniu ciemnicy i Bożego Grobu.Dziękujemy wszystkim paniom i panom za okazaną
pomoc w przygotowaniu naszej świątyni do godnego przeżycia Triduum Paschalnego i świąt
wielkanocnych.Dziękujemy także pocztom sztandarowym, Służbie Liturgicznej, Dzieciom
Maryi,Zespołowi
Caritas,
przedstawicielom
Rodzin
Fatimskich.
i Wam drodzy Bracia i Siostryza piękny udział w Triduum Paschalnym i za tak piękne i żywe
świadectwo wiary. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą
Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a
potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził
to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra
Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce
święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób
przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego
odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze
odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeostwa
do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest
to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega
bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest
nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również
większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem
odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W
przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą
przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego
chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma byd nowenna polegająca na odmawianiu przez
9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia
Mojego wyszło z wnętrzności *Moich+ dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan
Jezus do Siostry Faustyny.
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