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UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. (Łk 1,57-66.80)
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi
i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się
z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać
imię ojca jego, Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali
więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc
Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie
Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy
o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo
istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia
ukazania się przed Izraelem.

MISTRZ
W sztuce sakralnej, zwłaszcza na
wschodnich ikonach, św. Jan Chrzciciel
jest przedstawiany w pokłonie przed
Jezusem. Stoi w postawie pokory ze
schyloną głową i wyciągniętą ręką
wskazującą Zbawiciela. Będąc nauczycielem, nie zatrzymuje swoich uczniów
przy sobie, ale prowadzi dalej. O jego
młodzieńczych latach i dorastaniu
wiemy niewiele. Bóg przygotowywał
go na pustkowiu do zadania, które miał
podjąć. Dzięki temu, gdy dorósł i stał

się duchowym mistrzem dla innych,
usłyszał w głosie Jezusa głos
Zbawiciela. Widząc nadchodzącego
krewnego, potrafił zobaczyć w Nim
Baranka Bożego.
Panie Jezu, proszę Cię dziś za
wszystkich duchowych przewodników
– biskupów, kaznodziejów,
spowiedników, rekolekcjonistów,
teologów. Udzielaj im mądrości, łaski
poznania Ciebie oraz pokory. Pomóż
mi zawsze dostrzegać w ich
przepowiadaniu Twoją mądrość.

I N T E N C J E 25.06.-01.07.2018
PONIEDZIAŁEK – 25.06.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… z prośbą o bł. B. dla dzieci i wnuków oraz prawnuczki Walentyny
18.00 - Za † mamę Janinę, siostrę Krystynę, †† z rodziny
- Za † Renatę Szumską z ok. ur.
WTOREK – 26.06.2018
7.00 - Za † męża Andrzeja Jakubiec w 1 r. śm.
18.00 - Za † Lidię Goś-Grinert w r. śm.
- Za † syna Ireneusza Sobko w dniu imienin, †† rodziców Stefanię i Tadeusza, †† dziadków z obu
str., †† z rodziny, d. w c.
ŚRODA – 27.06.2018
7.00 - Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, za szczęśliwe rozwiązanie problemów
osobistych i rodzinnych z prośbą o dalsze bł. B.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Małgorzaty ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. dla rodziny
- Za † Czesława Koszela w 50 r. śm., †† z rodziny Koszela, Prusaczyk, Wielgus
CZWARTEK – 28.06.2018 – Św. Ireneusza
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Częstochowskiej … w int. Aureli
18.00 - Za † ojca Piotra z ok. imienin, † teścia Piotra z ok. imienin, d. w c.
- Za † syna Edwarda w 27 r. śm., † męża Antoniego, †† rodziców Annę i Józefa
PIĄTEK – 29.06.2018 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA
7.00 - Za † syna Antoniego w 3 r. śm., † męża Henryka, †† rodziców z obu str., † brata Edmunda, †
siostrę Annę, †† szwagrów Jana i Waltra, szwagierkę Różę, d. w c.
- Za † męża Henryka, jego †† rodziców Marię i Aleksandra Korzyńskich
9.00 - Za † męża Piotra z ok. imienin, † syna Edwarda, †† rodziców Maślanka, Oleszczuk, Tarka
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † mamę Gertrudę w k. r. śm., † ojca, †† teściów
- Za †† rodziców Piotra i Czesławę, †† bratowe Małgorzatę i Lidię, †† Anetę i Zygmunta Borduń,
†† z rodziny Ropelewskich i Ułanowicz, d. w c.
SOBOTA – 30.06.2018
7.00 - Za † brata Ryszarda w 3 r. śm., † ojca Józefa, †† teściów Zofię i Tadeusza, †† z rodziny, d. w c.
18.00 - Za † syna Jerzego Balikowskiego w k. r. śm.
- Za † siostrę Annę, jej męża Juliana, córkę Marię, 3 synów Edwarda, Henryka i Zbigniewa, †
synową, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Macieja i Katarzyny
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.07.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. synowej Anny z ok. 25 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii i Mariana Sujeckich z ok. 40 r. śl. oraz za †† rodziców
Czesława i Genowefę,, siostrę Annę, teściów Marię i Kazimierza, synową Annę, d. w c.
- Za †† rodziców Leszka i Katarzynę w k. r. śm., †† z rodziny
10.00 - Do B. Op. przez wst. MBNP… w int. Adriana Plaza i Franczeska Esposito z ok. ur.
- Za † córkę Weronikę w 2 r. śm. oraz o bł. B. i zdrowie w rodzinie
11.15 - Za †† Władysława i Halinę Zawada z ok. imienin, †† z rodzin Zawada, Gałan, Gumienny, siostrę
zakonną Imeldę, † Beatkę
- Za † mamę Aleksandrę, † ojca Feliksa, † męża Henryka, †† teściów, †† z rodz z obu str., d. w c.
12.15 - CHRZEST: Maria Skóra, Szymon Brożyna
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Weroniki z ok. 18 r. ur. o Dary Ducha św. i bł. B.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. Piotra… w int. Piotra z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00 - Nieszpory niedzielne

OGŁOSZENIA 24.06 - 1.07.2018
1. NIEDZIELA XII ZWYKŁA. Świat współczesny potrzebuje autentycznych świadków Chrystusa na
wzór Świętego Jana Chrzciciela. Jako chrześcijanie i uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani
i zobowiązani do głoszenia Ewangelii całym swoim życiem.
• Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo i modlitwy do św. Ojca Pio.
3. We wtorek wyjazd uczestników jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni Rotondo
z okazji 40 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Papieża i 50 rocznicy śmierci św. Ojca Pio.
4. W czwartek przypada wspomnienie św. Ireneusza, Biskupa i męczennika. W tym dniu
obchodzimy 46. rocznicę ustanowienia diecezji opolskiej.
5. W piątek 29 czerwca obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
• Msze św. z kazaniem o godz. 7.00; 9.00 ; 18.00.
• Kolekta przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
• o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
6. W sobotę o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
7. Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i zakończenie nabożeństw czerwcowych.
8. Sakrament Pokuty sprawowany jest codziennie pół godziny przed Mszą św.
9. W niedzielę 1 lipca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Dzieci na Górę św. Anny. Msza św. pod
przewodnictwem Biskupa Opolskiego będzie sprawowana o godz. 10.00.
10. Rodziców dzieci komunijnych informujemy, że w zakładzie Foto Studio Heksa przy Placu
Żeromskiego jest do odbioru pamiątkowy film z uroczystości I Komunii św.
11. Rozpoczął się czas wakacji i urlopów, czas letniego wypoczynku. Człowiek wierzący zawsze
pamięta o swojej chrześcijańskiej godności a także o obowiązkach płynących z wiary,
a zwłaszcza o codziennej modlitwie i należytym świętowaniu niedzieli przez udział w niedzielnej
Eucharystii. Pamiętamy także o odpowiednim stroju udając się na Mszę św. i zwiedzając miejsca
święte. Mimo trwających upałów obowiązuje nas zawsze strój godny a nie swobodny.
12. Informujemy parafian, że kancelaria w okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 31 sierpnia) czynna
będzie tylko w godzinach wieczornych: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 18.45 do
19.30.
13. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i materialne oraz za życzliwą pomoc i troskę
o naszą wspólnotę. W odpowiedzi na apel Biskupa Opolskiego, w przyszłą niedzielę przed
kościołem zbiórka do puszek na materialną pomoc dla syryjskich dzieci w Aleppo.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu, a udającym się na wakacje i urlopy dobrego wypoczynku oraz wzmocnienia
sił fizycznych i duchowych.

UROCZUSTOŚĆ ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła
wraz ze św. Piotrem podkreślając, że obaj Apostołowie byli
współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym
mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich
relikwie i sanktuaria.
Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem
dnia 29 czerwca, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci
obu Apostołów. Taki był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu
śmierci męczenników. Inna ze współczesnych teorii mówi, że 29 czerwca miało miejsce
przeniesienie relikwii obu Apostołów do katakumb Kaliksta podczas prześladowań za
cesarza Waleriana w celu schowania ich i uchronienia przed zniszczeniem.
Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską na wzgórzu watykańskim. Miał być
ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa głową na dół na własną prośbę, gdyż czuł
się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci
św. Piotra nad jego grobem Bazylikę. Obecna Bazylika Św. Piotra w Rzymie budowana
została w latach 1506-1629. Bazylika ta jest symbolem całego Kościoła.
Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w Rzymie ok. 67 roku. Wcześniej aresztowany
został w Jerozolimie w 60 r. Przebywał w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa
lata, głosząc i tam Chrystusa. W Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku
dowodów winy został wypuszczony na wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie Paweł
wysłał szereg listów do poszczególnych gmin i osób. Po wypuszczeniu na wolność
zapewne udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd powrócił do Achai. Nie wiemy,
gdzie został ponownie aresztowany.
Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza. Nie
jest znany dzień jego śmierci. Za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego
męczeństwa Aquae Salviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożono
najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej. W roku 284 przeniesiono
relikwie Apostoła do Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbami św. Sebastiana przy
drodze Apijskiej. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra
przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz
wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła.
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

