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UROCZYSTOŚD ZESŁANIA D UCHA ŚWIĘTEGO
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też
świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieśd nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie
i
wam
objawi».

DUCH WSPOMOŻYCIEL
Człowiek uczy się przez całe życie. Z
wiarą jest podobnie. Jeśli staramy
się żyd blisko Boga, dojrzewamy w
poznaniu
siebie
i świata w świetle wiary. Coraz
bardziej też odkrywamy, że
poznawanie Boga jest największą
przygodą życia. Ten rozwój wiary
nie kooczy się na ziemi, bo naszą
prawdziwą ojczyzną jest niebo.
W dojrzewaniu wiary Bóg nie
zostawia nas samych. Duch Święty
czuwa zarówno nad każdym z nas,

jak i nad całą wspólnotą wierzących.
Sprawia,
że
trwamy
w jednej wierze. Uczy nas boskiego
sposobu porozumiewania – języka
miłości. Dba, byśmy rozumieli
poznawaną prawdę, i wciąż objawia
nam Chrystusa.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu
Prawdy, i poprowadź mnie do całej
prawdy. Wlej w moje serce miłośd i
spraw, bym coraz bardziej
upodabniał się do Chrystusa.

I N T E N C J E 21-27.05.2018
PONIEDZIAŁEK– 21.05.2018 – ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA
7.00 - Za † siostrę Reginę w 21 r. śm., †† rodziców Jerzego i Annę, †† z pokr.
9.00 - Za Parafian
- Do B. Op. przez wst. MB o uwolnienie od wpływu złego ducha, wewnętrzne nawrócenie
i umocnienie w wierze w pewnej intencji
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. męża Jana z ok. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
- Za † córkę Magdalenę, mamę Marię z ok. k. r. śm., †† z rodziny
WTOREK– 22.05.2018
7.00 - Za † syna Mariana w 23 r., †† z rodziny Ataryk, Świaciewicz, Bożyczko, Janik, d. w c.
18.00 - Za † matkę Halinę Noga, †† z rodziny
- Za †† rodziców Katarzynę i Jana Wróbel, †† braci Michała, Alojzego, Jana, †† z rodziny
Wróbel i Polaoski
ŚRODA – 23.05.2018
7.00 - Za † wujka Alfreda Polaczek i za †† z rodziny Wacholz i Szczędzina.
18.00- Za † mamę Gertrudę, † ojca Józefa Byrskich
- Za †† rodziców Walerię i Ludwika w k. r. śm., 2 †† siostry, †† z rodziny z obu str.
CZWARTEK– 24.05.2018 – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
7.00 - Za † Pawła Radziej, †† z rodziny i dusze w czyśdcu.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… z prośbą o dary Ducha Św. dla Sebastiana
18.00- Za † Annę Polaczek, jej †† rodziców, rodzeostwo, brata Jerzego, d. w c.
- Za † Zbigniewa Maślankę (od rodziny Domagała)
PIĄTEK – 25.05.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Grzegorza z ok. ur., oraz o bł. B. dla syna i rodziny
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Jana Matuszczak w 8 r. śm., †† z rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Justyny i Artura z ok. 3 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 26.05.2018 – św. Filipa Neri – DZIEO MATKI
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Matek
- Za † mamę Walerię, ojca Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, †† z rodziny Białkowskich
i Skórów.
18.00 - Za † mamę Cecylię, ojca Teofila w kolejna rocznicę śmierci
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. córki Katarzyny z ok. r. ur. oraz o bł. B.
w rodzinie
NIEDZIELA – 27.05.2018 – UROCZYSTOŚD NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – ROCZNICA I KOMUNII ŚW.
7.00 - Za † matkę Genowefę Wojtaszek, jej † męża Stanisława, †† z rodziny Wojtaszek i Marczuk
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Henryka z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Reginy z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za †† rodziców Franciszkę i Michała Sochor, † brata Władysława, bratową Zofię, szwagra
Franciszka, siostrę Józefę, szwagra Michała, siostrzeoca Stanisława Fiałkowskiego,
†† rodziców Annę i Stanisława Domeredzkich
10.00 - Za † mamę Katarzynę Grędusz, † ojca Stanisława, siostrę Lidię, †† z rodziny Grędusz i Hajda
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w rodzinie Małgorzaty i Izabeli oraz w int. wnucząt i zięciów
11.15- Rocznica I KOMUNII ŚW.
15.00 - Za † męża, ojca i brata Adolfa Sobko w 26 r. śm., d. w c.
- Za † żonę i mamę Magdalenę w k. r. śm
16.00- Nabożeostwo majowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTE RSKIE 20-27.05.2018
1. NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Dzisiaj obchodzimy Uroczystośd Zesłania Ducha
Świętego. W tradycji ludowej tzw. Zielone Święta, kooczy się równocześnie okres Wielkanocny.
 W naszej parafii uroczystośd I Komunii św. Grono dzieci przygotowanych przez katechezę,
modlitwę i spowiedź św. po raz pierwszy uczestniczy w pełni we Mszy św. przyjmując Pana Jezusa
do swojego serca.
 Dzisiaj nabożeostwo majowe dla dzieci komunijnych, dla parafian i gości będzie o godz. 16.30. Po
nabożeostwie pamiątkowe zdjęcie i odbiór obrazków komunijnych.
2. W Białym Tygodniu dzieci komunijne uczestniczą codziennie o godz. 18.00 we Mszy św., która
jest wspólnym dziękczynieniem za dar Bożego życia i jego błogosławione owoce.
3. Pielgrzymka dzieci komunijnych na Górę św. Anny w poniedziałek o godz. 10.00.
4. W poniedziałek przypada Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W tradycji Kościoła
to II Dzieo Uroczystości Zesłania Ducha Św. Msze św. z kazaniem będą o godz.: 7.00; 9.00 i 18.00.
W tym dniu przypada także Diecezjalny Dzieo Modlitw Rolników o dobre urodzaje. Rejon Opolski
modli się w Kamieniu Śląskim. Msza św. o godz. 10.00.
5. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 O godz. 16.30 spotkanie i próba dla dzieci z klas IV, które obchodzą I rocznicę Komunii św.
 W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej.
6. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
7. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w Godzinie Męki i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu.
 O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
8. W sobotę wspomnienie Św. Filipa Neri, kapłana. W tym dniu obchodzimy Dzieo Matki,
w swoich modlitwach pamiętamy o tych którym tak wiele zawdzięczamy. Msza św. za wszystkie
Matki będzie o godz. 7.00.
 O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
9. W sobotę spowiedź św. dla dzieci rocznicowych, dla ich rodziców i chrzestnych.
 O godz. 16.00 chłopcy z rodzicami
 O godz. 16.30 dziewczynki z rodzicami
 O godz. 17.00 spowiedź św. dla parafian i gości.
10. W niedzielę obchodzimy Uroczystośd Najświętszej Trójcy. O godz. 11.15 uroczysta Msza św. w
int. dzieci z okazji I rocznicy Komunii Świętej.
11. Zbliża się uroczystośd Bożego Ciała, którą obchodzid będziemy 31 maja. Prosimy
o przygotowanie ołtarzy w miejscach stałych, już wyznaczonych. W Uroczystośd Bożego Ciała
Msze św. będą o godz. 7.00, o godz. 9.00 Msza św. z procesją do czterech ołtarzy, następna
o godz. 11.30 (bez kazania) i o 15.00.
12. Wszystkim dobroczyocom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne.
Życzymy Parafianom i Gościom błogosławionej niedzieli, światła i mocy Ducha Św. oraz
błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

ŚWIĘTO MARYI, MATKI KOŚCIOŁA
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po
uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do
polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat
Polski - za zgodą Pawła VI. Dzieo ten został wybrany dlatego, że
Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.
Jak
podają
Dzieje
Apostolskie,
w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli
wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i bradmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza,
Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa
Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na
Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy
Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od
początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł
VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi
Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyoskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej.
Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyoski, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu
16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie,
uzasadniając koniecznośd ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na
doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych
dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi
polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona
do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godnośd Maryi jako Matki Kościoła i Jej
czynną obecnośd w misterium Chrystusa i Kościoła. W 1968 r. Paweł VI potwierdził
swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym.
Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretaoskiej nowe wezwanie: „Matko
Kościoła, módl się za nami”. Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby
wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież
ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.
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

