Głos Parafii
P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 15/2018 (367) 15kwietnia 2018

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. (Łk 24,35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój
wam”.
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie
i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych
słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
„Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł
wobec nich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnid wszystko, co napisane jest o Mnie
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby
rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał
i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście
świadkami
tego”.

JESTEM
„Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie
obok ciebie? Gdy liczę nas, jesteśmy tylko
ty i ja. Lecz gdy spoglądam przed siebie w
biel drogi, zawsze ktoś jeszcze idzie obok
ciebie”. Tak o tajemniczym wędrowaniu do
Emaus opowiadał w jednym ze swoich
wierszy T. S. Eliot. Ta wędrówka
doprowadziła uczniów Jezusa do spotkania,
a spotkanie za stołem – do wiary. Nie
brakuje dziś ludzi z sercami pełnymi

wątpliwości, zmieszanych na duchu
wskutek chaosu idei, słów, zawiedzionych
nadziei i niespełnionych marzeo. „Ja
jestem!” – mówi do nich Chrystus. Tylko
tyle i aż tyle.
Panie, bądź blisko wszystkich wątpiących,
zawiedzionych, zatrwożonych i słabych na
duchu. Pośród nich, tak często odnajduję
siebie. Ześlij im, o Zmartwychwstały,
pocieszenie i napełnij ich serca swoim
światłem.

I N T E N C J E 16-22.04.2018
PONIEDZIAŁEK– 16.04.2018 – DZIEO PAPIESKI
7.00 - Za † Erwina i †† z rodziny.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. ks. Łukasza z ok. urodzin.
- Za † mamę Jadwigę Nowak w k. r. śm., ojca Huberta, †† dziadków Karola i Marię Lesz,
†† z pokr.
WTOREK– 17.04.2018
7.00 - Za † Ryszarda Witakowskiego w 30 dzieo po śmierci.
18.00 - Za †† Stefanię i Jana Lendzioszek, syna Kazimierza, zięcia Norberta
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. z podz. za dar życia i otrzymane łaski z z prośbą o bł. B. dla
rodziny
ŚRODA – 18.04.2018
7.00 - Za † Agnieszkę Poloczek, jej † męża Pawła, †† z rodziny Poloczek, Koprek, d. w c.
18.00- Za † męża Stanisława Mikę, †† rodziców z obu str., †† rodzeostwo, zięcia Janusza oraz o bł. B.
w rodzinie
- Za † męża Marka, †† z rodziny z obu str., d. w c.
CZWARTEK– 19.04.2018
7.00 - Za †† Hildegardę, Roberta, Reginę, Benedykta, Mirosława, Józefa, †† z rodz., d. w c.
16.30- Msza św. szkolna
18.00- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. Jana Pawła II… w int. Waltraudy z ok. 60 r. ur.
- Za † mamę Teresę w ok. ur. i w k. r. śm., † ojca Gerharda, †† teściów Annę i Kazimierza,
babcie, dziadka, d. w c.
PIĄTEK– 20.04.2018
7.00 - Za † Erwina i †† z rodziny.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† rodziców Wilibalda i Małgorzatę Kubik, †† z rodziny Kubik, Widryoski
- Za †† Adelę i Gerharda Cholewa w k. r. śm., †† z pokr. Cholewa, Palus
SOBOTA – 21.04.2018
7.00 - Za † Erwina i †† z rodziny
18.00 - Za †† rodziców Annę i Alojzego w k. r. śm., †† dziadków, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny i Marka z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.2018
7.00 - Za † ojca Pawła Glagla, †† z rodziny i pokr.
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Ewy i Konrada z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Gertrudy z ok. ur. oraz o bł. B., i zdr. dla dzieci, wnuków i
prawnuków
10.00 - Za † Wiesława w k. r. śm., córkę Jadwigę, męża Mieczysława, †† rodziców z obu str.,
†† z rodziny oraz o bł. B. i zdr. dla całej rodziny
- Za † wnuczkę Martynę w k. r. śm.
11.15 - Za † męża i ojca Mariana Kozołup w 13 r. śm., †† rodziców i teściów, †† rodzeostwo
Czesława i Krystynę oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Zbigniewa z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
15.00 - Za †† z rodziny Rulik, Maj, Śniawski, Drozd
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. syna Wojciecha z ok. 40 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Wiktorii z ok. 18 r. ur.
16.00- Nieszpory Wielkanocne

OGŁOSZENIA 15-22.04.2018
1. III Niedziela Wielkanocna. W Kościele Katolickim w Polsce rozpoczyna się Tydzieo
Biblijny pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dzisiaj także we
wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy – drugie Narodowe Czytanie Pisma
Świętego. To doskonała okazja, aby spotkad się z Chrystusem obecnym w Słowie Bożym. Z
tej okazji w tym tygodniu, codziennie na Mszy św. rano i wieczorem będzie krótkie
zamyślenie nad Słowem Bożym.
 O godz. 16.00 nabożeostwo.
2. W poniedziałek 16 dzieo miesiąca – Dzieo Papieski. Po Mszy św. rano i wieczorem
nowenna do Św. Jana Pawła II i modlitwy w intencjach polecanych.
 O godz. 18.00 uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Łukasza, wikariusza
naszej parafii.
3. W środę o godz. 18.30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego będzie spotkanie modlitewne dla
osób, które codziennie modlą się za kapłanów.
4. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
 Po Mszy św.wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
 o godz.18.30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych w ramach przygotowania do
I spowiedzi sakramentalnej.
5. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy na nabożeostwo w godzinie
męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To także chwila refleksji nad słowami Jezusa
Miłosiernego skierowane do Św. Siostry Faustyny.
6. W piątek o godz. 19.00 Msza św. dziękczynna w int. młodzieży, która przyjęła Sakrament
Bierzmowania oraz w int. ich rodziców i świadków. Po Mszy św. wręczenie pamiątek.
7. W sobotę (21 kwietnia) - dzieo pierwszej spowiedzi dla dzieci komunijnych.
 O godz. 16.00 nabożeostwo i spowiedź św. dla klas III - A, B, C.
 O godz. 16.45 nabożeostwo i spowiedź św. dla klas III - D, E, F, G
 O godz. 17.45 zakooczenie adoracji i modlitwa w sobotni wieczór.
8. W sobotę 21 kwietnia o godz. 10.00 na Górze Św. Anny odbędzie się pierwsza seria
wiosennych spotkao formacyjnych dla Parafialnych Rad Duszpasterskich dla dekanatów:
Kamieo Śląski, Krapkowice, Leśnica, Ozimek i Strzelce Opolskie. Każda parafia zgłasza
swoich przedstawicieli w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Opolu.
9. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
10. W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza. Rozpoczyna się
Światowy Tydzieo Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
11. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Dziękujemy także wszystkim
paniom za troskę o czystośd naszego kościoła i kaplicy. Życzymy dobrej niedzieli
i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

X TYDZIEO BIBLIJNY
II NARODOWE
CZYTANIE
PISMA ŚW.
W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzieo Biblijny, którego
hasłem są słowa: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.
Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowao
ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).
Do wszystkich parafii w Polsce został przesłany "Przegląd biblijny", zawierający
materiały na tydzieo biblijny (rozważania, homilie, katechezy biblijne, materiały
do spotkao w grupach, Drogę Światła, itd), a także plakaty, materiały do lektury
Listu do Rzymian, oraz książka "Polska miłością wskrzeszona", zawierająca
rozważania oraz antologię tekstów biblijnych i poetyckich.
W kontekście obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości we
wszystkich kościołach naszego kraju w dniu 15 kwietnia 2018 roku przeżywamy II
Narodowe Czytanie Pisma świętego pod patronatem honorowym
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego, i Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mateusza
Morawieckiego.
Przedmiotem lektury jest List św. Pawła apostoła do Rzymian. Uroczysta
celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z
udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej – ma miejsce w katedrze na
Wawelu. Jest w całości transmitowana na żywo w TVP 1 o godz.10.00. Mamy
żywą nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku również Ojciec Święty Franciszek po
modlitwie Regina Coeli skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do
osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma świętego.
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