Głos Parafii
P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 22/2018 (374) 03 czerwca 2018

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 2,23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż,
uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywad kłosy. Na to faryzeusze
rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie
wolno?”
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid,
kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?
Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i
jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeśd wolno; i dał
również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został
ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn
Człowieczy
jest
panem
szabatu”.

NIEDZIELA
„Bez modlitwy i niedzieli wszystkich
by nas diabli wzięli” – stwierdził
kiedyś ks. Jan Twardowski. I dodał,
że „ten, kto się nawraca, wie, że jest
jeden dzieo, który jest świętem dla
naszej duszy – niedziela”. Niedziela
jest dniem, w którym Bóg chce
świętowad razem z nami. To w tym
dniu Jezus zmartwychwstał i dzięki
temu wszyscy możemy się cieszyd
łaską nowego życia. Świętowanie
niedzieli nie musi jednak oznaczad
nicnierobienia.
Dlatego
nie

wahajmy się okazywad w tym dniu
życzliwości i pomocy. Jezus zanim
uzdrowił
w synagodze człowieka z bezwładną
ręką, zdenerwował się niewrażliwością serc faryzeuszów. Sensem
świętowania szabatu, a my dziś
powiemy niedzieli, jest miłośd.
Miłosierdzie, które czynimy, zawsze
podoba się Bogu.
Panie Jezu, spraw, by moje serce
było wrażliwe na potrzeby
drugiego człowieka, a mój wzrok
nigdy nie odwracał się od tego, kto
naprawdę potrzebuje pomocy.

I N T E N C J E 04-10.06.2018
PONIEDZIAŁEK– 04.06.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † Ewę Gawlik w 1 r. śm.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Joanny i Krzysztofa z prośbą o dary Ducha św. i B. bł.
WTOREK– 05.06.2018 – Św. Bonifacego
7.00 - Za † rodziców Annę i Zygmunta, teściów Janinę i Stanisława, †† z rodziny i d. w c.
18.00 - Za † syna Macieja w kolejną r. śm.
- Za † Józefa Gołaś, jego † mamę Mariannę, †† z rodziny Zaremba, Brusków
ŚRODA – 06.06.2018
7.00 - Za † mamę Wandę, † Joannę, †† z rodziny
18.00 - Za † męża Józefa, †† braci, †† rodziców z obu str., † zięcia
- Za † ojca Józefa, mamę Rozalię, brata Andrzeja, †† z rodziny
CZWARTEK– 07.06.2018 – I CZWARTEK
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne
- Za † matkę Hildegardę z ok. ur., †† z rodziny, d. w c.
- Za † ojca Władysława w kol. r. śm., †† z rodziny i pokr., d. w c.
18.00 - Za † mamę Annę z ok. ur. oraz o bł. B. dla ojca Bronisława z ok. 93 r. ur.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. mamy Cecylii oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
PIĄTEK – 08.06.2018 – UROCZYSTOŚD NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
7.00 - Za † Adama Rawskiego, jego † żonę Martę, †† z rodziny Rawskich, Jasioskich, † córkę
Krystynę Rawską, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Heleny Urbaś z ok. 95 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † mamę Stanisławę Kos w k. r. śm., ojca Andrzeja, †† braci, siostry, †† z rodziny
- Za †† dziadków Albinę i Lucjana, ich †† dzieci z małżonkami, †† z pokr.
SOBOTA – 09.06.2018 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7.00 - Za †† rodziców Małgorzatę i Wilibalda Kulik, †† z rodziny
- Za † mamę Bronisławę, ojca Franciszka, ††bratową i brata, 2 szwagrów, teściów, dziadków
18.00 - Za †† z rodziny Burczek
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Małgorzaty i Daniela Buhl z ok. 30 r. ur. oraz k. r. śl. oraz
o bł. B. i zdr. w rodzinie
X NIEDZIELA ZWYKŁA– 10.06.2018
7.00 - Za † brata Bogumiła z ok. im., †† rodziców Walerię i Jana, † ciocię Wandę, †† z rodziny
Białkowskich, Skórów
- Za † Bogdana Owczarzak w 30 dz. po śm.
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fatw dziękując za otrzymane łaski prosząc o dary Ducha św. i
właściwy wybór drogi życiowej w int. Daniela z ok. 18 r. ur
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Sandry o dary Ducha Św. i pomyślną obronę pracy
magisterskiej oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
10.00 - ROCZKI: Izabela Walczak, Aleksandra Walczak, Alicja Łata
- Do B. Op. przez wst. MBNP… w int. Gabriela Kostrzewa z ok. ur., wnuczki Joanny AngielskiejMarek, jej męża Macieja, za †† z rodz. Kostrzewa i Angielskich, d. w c.
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marianny i Henryka w k. r. ślubu oraz o bł. B. dla rodziny
- Za †† Adama i Tomasza Żuk, †† z rodziny i pokr.
15.00 - Za †† Marię i Jana Goś z ok. urodzin Marii
- Za † brata Andrzeja w 1 r. śm., †† rodziców i brata Grzegorza
- Za † Rozwitę Swacha (od męża z córką i od rodzeostwa)
16.00 - Nabożeostwo czerwcowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTE RSKIE 03.06 -10.06.2018
1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj po raz kolejny Święto Dziękczynienia pod
hasłem:„Dziękujemy za Niepodległośd”. Przed kościołem zbiórka do puszek na Świątynię
Opatrzności Bożej w Warszawie.
 O godz. 16.00 nabożeostwo Eucharystyczne z procesją, serdecznie zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych.
2. Trwa oktawa Bożego Ciała, codziennie po Mszy św. wieczornej będzie nabożeostwo
eucharystyczne z procesją – do czwartku włącznie.
3. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne.
 W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej. Dzieci Komunijne i Rocznicowe wraz z rodzicami zapraszamy
na godz. 18.00, na Mszę św. z procesją i uroczyste zakooczenie oktawy Bożego Ciała.
 Po Mszy św. wieczornej będzie poświęcenie wianków i wiązanek z tegorocznych kwiatów i ziół. Prosimy
je przygotowad i przynieśd do poświęcenia.
 Od godz. 17.00 - 17.45 miesięczna spowiedź św. dla dzieci.
 O godz. 19.00 spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
4. W piątek obchodzimy Uroczystośd Najśw. Serca Pana Jezusa – Światowy Dzieo Modlitw o Uświęcenie
Kapłanów.
 O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy do wspólnej modlitwy w godzinie męki i śmierci
Pana Jezusa na krzyżu.
 O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży, na które zapraszamy zwłaszcza uczniów 2 klasy
gimnazjum wraz z dzienniczkami. Po nabożeostwie podsumowanie całorocznej pracy.
5. W sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
 O godz. 10.00 spotkanie formacyjnedla ministrantów i Dzieci Maryi.
6. W sobotę 9 czerwca doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św.
Anny. O godz. 9.30 odprawiona zostanie Droga Krzyżowa. O godz. 10.00 Ksiądz Biskup
odprawi Mszę św. w intencji wszystkich chorych diecezjan.
7. W niedzielę 10 czerwca o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
8. Rozpoczął się miesiąc czerwiec poświęcony Najśw. Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do
szczególnej troski o pełne życie sakramentalne, do systematycznej spowiedzi św. i do udziału
w Najśw. Eucharystii. Niech każde spotkanie z Jezusem w Komunii św. będzie źródłem
umocnienia wiary i miłości.
9. Spotkanie organizacyjne uczestników pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni Rotondo z dyrektorem
biura podróży odbędzie się 17 czerwca o godz. 16.30.
10. Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie
uroczystości Bożego Ciała, a szczególnie za piękne i wymowne w swojej treści ołtarze.
Dziękujemy za podjęty trud i wysiłek, za wszelkie ofiary przeznaczone na kwiaty i dekoracje.
Wszystkim uczestnikom procesji dziękujemy za piękne i żywe świadectwo wiary Serdeczne
podziękowania kierujemy do wszystkich dzieci, które płatkami kwiatów i serdeczną modlitwą
ozdobiły trasę procesji. Dziękujemy także funkcjonariuszom policji z wydziału drogowego
w Strzelcach Opolskich za profesjonalne zabezpieczenie trasy procesji. Wszystkim dobroczyocom
i ofiarodawcom składamy serdeczne i gorące Bóg zapład. Życzymy parafianom i gościom
dobrej niedzieli oraz obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

SERCE JEZUSA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi
się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny,
z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeostwa.
Najświętsze Serce Pana Jezusa Mistyka średniowiecza
łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeostwem do
Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy
w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor
poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Cały zakon św. Dominika Guzmana –
dominikanie – bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeostwo do zranionego boku i
Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzieo, który Chrystus
wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana
Jezusa.
Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeostwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (16471690). Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących
czcicieli Jego Serca:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeostwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane
w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą
komunikowad w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięd miesięcy z rzędu w intencji
wynagrodzenia, że miłośd moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce,
ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej
godzinie życia.
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