Głos Parafii
P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 30/2018 (382) 29 lipca 2018

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 6,1-15)
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo
widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze
i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.Kiedy więc
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa:
„Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę.
Wiedział bowiem, co miał czynid.Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie
wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł chod trochę otrzymad”.
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden
chłopiec, który ma pięd chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak
wielu?”Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąśd”. A w miejscu tym było wiele
trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.Jezus więc
wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił
i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
„Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu
chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście
koszów.A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten
prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjśd na świat”.Gdy więc Jezus poznał, że
mieli przyjśd i porwad Go, aby Go obwoład królem, sam usunął się znów na górę.

UFNOŚĆ
„Zostaw ludzi w spokoju *…+, nie staraj się
otwierad im oczu. Gdybyś im otworzył oczy
– cóż by zobaczyli? Własną nędzę! Niech
więc mają oczy zamknięte… I niech dalej
śnią!” – mówi jeden z bohaterów powieści
Grek Zorba Nikosa Kazantzakisa. I po chwili
zastanowienia dodaje: „Chyba że, gdy
otworzą oczy, pokażesz im lepszy świat niż
ciemności, w których poruszają się teraz…
Pokażesz?”. Pokusa złożenia broni i rezygnacji jest dziś mocna wśród chrześcijan
wielu krajów Europy. Czy jesteśmy w stanie
przeciwstawid
się
współczesnej

mentalności, która nauczyła się obywad bez
Boga? Czy potrafimy pokazad lepszy świat i
dad nową nadzieję? Jezus, pytając Filipa, jak
zdobyd tyle chleba, by nakarmid tłumy,
wystawił uczniów na próbę. Wiedział, że
mają za mało pieniędzy i wymaga od nich
tego, co po ludzku niemożliwe. Jednak ta
przyjęta z wiarą bezradnośd uczniów
okazała się sposobnością do objawienia
mocy Bożej.
Panie Jezu, wierzę w Twoją moc. Nie
pozwól mi nigdy oddalid się od Ciebie ani
zwątpid w Twoją miłośd.

I N T E N C J E 29.07.-05.08.2018
PONIEDZIAŁEK– 30.07.2018
7.00 - Za † Romana Kamioskiego
18.00 - Za † ciocię Urszulę Langer w 1 r. śm.
- Za † mamę Otylię Rolik w 5 r. śm.
WTOREK– 31.07.2018 – św. Ignacego z Loyoli
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Księdza Proboszcza z ok. ur.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB fat… w pewnej intencji oraz za †† z rodziny
- Za † Kazimierza Huzar w 1 r. śm.
ŚRODA – 01.08.2018 – ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO
7.00 - Za †t Katarzynę Sękowską, jej † męża Michała, †† z rodziny i pokrew.
18.00 - Za †† teściów Stefanię i Hieronima, †† z rodziny z obu str., d. w c.
CZWARTEK– 02.08.2018 – I CZWARTEK
7.00 - Za kapłanów i o powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
- Za † męża i ojca Aleksandra, †† rodz i dziadków z obu str., † kuzyna Zygmunta
18.00 - Za † teściową Jadwigę w 1 r. śm.
PIĄTEK – 03.08.2018 – I PIĄTEK
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych
obiektów sakralnych
- Za † siostrę Dorotę z ok. ur., †† rodz Józefa i Helenę, † wujka Alfonsa w 1 r. śm.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † Jana Korzeniec, †† z rodziny Korzeniec, Rakoczy
SOBOTA – 04.08.2018 – św. Jana Marii Vianneya – I SOBOTA
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego Różaoca
18.00 - Za † matkę Helenę Strzałek, 2 mężów, męża Alfreda Lot, †† rodziców z obu str.
- Za † mamę Janinę w 4 r. śm., ojca Jana, brata Kazimierza, †† z rodziny Tarsa, Gurba
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.08.2018
7.00 - Za † Krzysztofa Choroś
8.30 - Za † męża Manfreda w 2 r. śm., †† rodziców Emilię i Józefa, † teścia Maksymiliana,
†† z rodziny z obu stron
- Za †† Różę i Bernarda Bogdoł w k. r. ur.
10.00 - Za †† rodziców Jana i Agnieszkę Ploch, †† z pokr., †† kapłanów oraz do Bożego
Miłosierdzia przez wst. MBNP… o zdr. w rodzinie
- Do B. Op. przez wst. MBNP… o Bożą opiekę w rodzinie oraz za †† rodziców z obu
stron, Jana i Agnieszkę Ploch, Eugeniusza i Annę Filipczuk
11.15 - Do B. Op. przez wst. MBB Fat… w int. Lidii z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † męża Andrzeja Sapelę, †† rodziców Aleksandrę i Antoniego Makowskich, ††
teściów Janinę i Aleksandra Sapelów
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int Roberta z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† rodziców Ludwika i Genowefę, † siostrę Marię, †† teściów
16.00 - Nieszpory niedzielne

O G Ł O S Z E N I A 29.07.-05.08.2018
1. XVII Niedziela Zwykła. Ojciec św. Franciszek w swoim nauczaniu nieustannie wskazuje na
Chrystusa Miłosiernego podkreśla, że tylko Jezus jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Niech także
dla każdego z nas, Jezus będzie drogowskazem do domu Ojca.
O godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek 31 lipca wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana
4. O godz. 7.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin Ks. Proboszcza.
5. W środę 1 sierpnia wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, Bpa i Doktora Kościoła,
założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów.
6. I Czwartek miesiąca to pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaostwa. O godz.
7.00 Msza św. za powołanych i o nowe powołania do Służby Bożej, po Mszy św. rano i wieczorem
modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej
7. W czwartek 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.
8. I Piątek miesiąca - w naszej parafii Dzieo Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i
budowniczych kościoła. O godz.15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, Godzinki ku czci Męki
Paoskiej i adoracja Najśw. Sakramentu.
O godz. 17.30 nabożeostwo wynagradzające i Msza św. wieczorna.
9. W sobotę obchodzimy wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana .
10. I Sobota miesiąca - czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz. 6.30
różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różaoca i czcicieli
Matki Bożej oraz nabożeostwo i zmiana tajemnic. Zachęcamy do praktykowania I Sobót miesiąca.
11. W sobotę nie będzie odwiedzin chorych w domach.
O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź.
12. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed Mszą św. W tym tygodniu
dodatkowo w I Czwartek i w I Piątek od godz. 17.00 do 18.00.
13. W tym tygodniu w kościołach parafialnych można zyskad odpust Porcjunkuli. Nazwa
pochodzi od małego kościółka w Asyżu zbudowanego przez św. Franciszka. Odpust ten można
zyskad dzisiaj tj. 29 lipca, albo w czwartek 2 sierpnia lub w przyszła niedzielę 5 sierpnia. Odpust
można zyskad tylko w jeden z tych dni.
Warunki zyskania odpustu:
• sakrament pokuty i Komunia św.
• nawiedzenie kościoła i modlitwa Ojcze nasz ... i Wierzę w Boga ...
• dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego;
• wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
14. Obchody ku czci św. Jacka w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim odbędą się 11 i 12 sierpnia.
15. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary z
ubiegłej niedzieli na cele misyjne i na pomoc misjonarzom. Dziękujemy także za ofiary duchowe i
materialne przeznaczone na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium
Duchowne.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

ŚW. JAN MARIA VIANNEY
Jan urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło
Lyonu 8 maja 1786 r. Do I Komunii przystąpił potajemnie podczas
Rewolucji Francuskiej w 1799 r. Po raz pierwszy przyjął Chrystusa do
swego serca w szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do
której wejście dla ostrożności zasłonięto furą siana. Ponieważ szkoły
parafialne były zamknięte, nauczył się czytad i pisad dopiero w wieku
17 lat.
Po ukooczeniu szkoły podstawowej, otwartej w Dardilly w 1803 roku, Jan uczęszczał do
szkoły w Ecully (od roku 1806). Miejscowy, świątobliwy proboszcz udzielał młodzieocowi lekcji
łaciny. Od służby wojskowej Jana wybawiła ciężka choroba, na którą zapadł. Wstąpił do
niższego seminarium duchownego w 1812 r. Przy tak słabym przygotowaniu i późnym wieku
nauka szła mu bardzo ciężko. W roku 1813 przeszedł jednak do wyższego seminarium w
Lyonie. Przełożeni, litując się nad nim, radzili mu, by opuścił seminarium. Zamierzał faktycznie
tak uczynid i wstąpid do Braci Szkół Chrześcijaoskich, ale odradził mu to proboszcz z Ecully. On
też interweniował za Janem w seminarium. Dopuszczono go do święceo kapłaoskich właśnie
ze względu na tę opinię oraz dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13
sierpnia 1815 roku Jan otrzymał święcenia kapłaoskie. Miał wówczas 29 lat.
Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaostwa natrafił
na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał
Jana jako wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany
i opustoszały. Obojętnośd religijna była tak wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka
osób. Wiernych było zaledwie 230; dlatego też nie otwierano parafii, gdyż żaden proboszcz by
na niej nie wyżył. O wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest różni ich od bydląt.
Ks. Jan przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostad przez 41 lat
(1818-1859).
Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał
zaledwie po parę godzin dziennie na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce
szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówid o wiecznym poście. Dla
wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyjacielsko. Powoli
wierni przyzwyczaili się do swojego pasterza. Kiedy biskup spostrzegł, że ks. Jan daje sobie
jakoś radę, erygował w 1823 r. parafię w Ars. Dobrod pasterza i surowośd jego życia, kazania
proste i płynące z serca - powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościółek
zaczął się z wolna zapełniad w niedziele i święta, a nawet w dni powszednie. Z każdym rokiem
wzrastała liczba przystępujących do sakramentów.
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