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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 7,31-37)
„Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył
palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i
rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy,
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówid. Jezus przykazał im, żeby
nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I
pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę”.
Słowo „effatha” skierowane jest do
każdego z nas. Bo w każdym z nas jest
trochę z tego głuchoniemego. Tak
wielu rzeczy nie słyszymy. O wielu nie
jesteśmy w stanie powiedzied,
zwłaszcza gdy zostaliśmy w naszym
życiu zranieni. Potrzebujemy Jezusa,
który wkroczy w naszą historię.
Zaprośmy Go. Zacznijmy od aktu wiary
w to, że On może to uczynid. Okażmy
gest przebaczenia tym, którzy nas

skrzywdzili, i spójrzmy z odwagą
w przyszłośd. Ci, którzy widzieli cuda,
jakich dokonał Jezus, byli pełni
podziwu i wielu z nich uwierzyło.
Uwierzmy także i my.
MÓJ ZBAWICIELU, POWIERZAM CI TYCH,
KTÓRZY NIE MAJĄ JUŻ SIŁY, ABY PRZYJŚD DO
CIEBIE I PROSID O UZDROWIENIE. POŚLIJ DO
NICH LUDZI, KTÓRZY POMOGĄ IM UWIERZYD,
ŻE TY JESTEŚ UZDROWIENIEM. JEŻELI NIE
MASZ KOGO POSŁAD – POŚLIJ MNIE.

JAN PAWEŁ II W SWOJEJ ADHORTACJI NAPISAŁ:
„CIERPIĄCY CZŁOWIEK JEST DROGĄ KOŚCIOŁA, BOWIEM JEST
ON PRZEDE WSZYSTKIM DROGĄ SAMEGO CHRYSTUSA”.

INTENCJE 09 - 16.09.2018
PONIEDZIAŁEK– 10.09.2018
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny
18.00 - Za †† rodziców Bronisława i Helenę, †† z rodzin Kiezik i Mszyca oraz d. w c.
- Za † żonę i matkę Annę Jarzębioską – Ferda
WTOREK– 11.09.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † Jana Kowolik w kol. r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Za †† rodzic. Różę i Józefa, † brata Jerzego i d. w c.
ŚRODA – 12.08.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Do B. Op przez wstaw MB Fat … w int. Krzysztofa z ok 60 r. ur.
CZWARTEK– 13.09.2018 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny
9.00 - W int. chorych i osób starszych (z błog. lurdzkim)
18.00 - Do B. Op. i MB Fatim … z prośbą o bł. B. w pewnej int.
- Do B. Op i MB Fatim. z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błog. w kapłaoskim posługiwaniu w int.
ks. Proboszcza, ks. Łukasza, ks. Seniora Reinholda i ks. Rezydenta Eugeniusza
- Do B. Op.i MB Fat. … z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla mamy Elżbiety Urban z ok. 80 rocz. ur.
- Za † ks. Andrzeja Kowolika, proboszcza parafii Rozmierz
- Za †† rodz. Stanisława i Cecylię Kieza,† siostrę Helenę, †† szwagrów Franciszka i Bolesława, ††
teściów Wincentego i Zofię Wojdyła
- Za † ojca Henryka Miler, †† rodziców Józefa i Elżbietę Pietruszka, † Hildegardę Pakosz, † Henryka,
† Henryka Koniecznego, † Irenę Jarczewską, dziadków i d. w c.
- Za † męża i ojca Jana Dudziec, †† rodziców Janinę i Adama Dudziec
- Za † Wacława Oczkoś, †† z rodz. Oczkoś, Kukiełka, Ploch i d. w c.
- Za † Wiktorię Mędrek
PIĄTEK – 14.09.2018 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7.00 - Za † matkę Gertrudę, † siostrę Annę kol. r. śm. oraz za †† z rodz. i d. w c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - W int. za żyjących i †† dobroczyoców parafii oraz fundatorów i budowniczych naszego kościoła
- Za †† ojca Alojzego, ciocię Paulinę w r. śm., mamę Otylię, brata Joachima, †† dziadków i d. w c
- Za † Wiesławę Olender w 1 r. śm., †† siostry Sabinę i Bogumiłę, †† rodz. Apolonię i Antoniego
Kwiatkowskich oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 15.09.2018 – WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny
18.00 - Do B. Op. i MB Fat … dla Albina i Haliny oraz o bł B. dla dzieci i dla całej rodziny
- Za † Stanisława Podlipnego w 1 r. śm., †† synów Mariana i Krzysztofa i †† z rodz.
NIEDZIELA - ODPUST PARAFIALNY PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 16.09.2018
7.00 - Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze zdrowie i B. bł. dla całej rodziny Pyka
8.30 - Do B. Op. przez wstaw. MB Fat… w int. Ireny z ok. 75 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Alojzego i Reginę, siostrę Joannę, szwagra Janusza, teścia Maksymiliana i o bł. B.
w rodzinie
10.00 - Za †† z rodz. Kozołup, Kozak, Zasada
- Za † Krzysztofa Choroś
11.15 - UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN I GOŚCI
15.00 - Do B. Op. z podz. za otrz łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w int. Elfrydfy z ok. 80 r. ur.
oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Annę Grabuoczyk w 1 r. śm.
16.00 - Nieszpory odpustowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 9 - 16. 09. 2018
1. NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy. Po nieszporach spotkanie uczestników
pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni Rotondo.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W czwartek 13 września obchodzimy w naszej parafii Dzieo Fatimski. Zapraszamy do przeżycia
Dnia Fatimskiego przez udział we Mszy św. i modlitwie różaocowej.
 Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 (za chorych i starszych z błog. lurdzkim)i wieczorna
Msza św. o godz. 18.00.
 Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00. O godz. 19.00 uroczysta procesja różaocowa
z figurą Matki Bożej. Na wieczorne nabożeostwo prosimy przynieśd świece.
Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
4. W piątek 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Dla naszej wspólnoty to
dzieo wielkiego dziękczynienie za dar parafii i kościoła, które pragniemy wyrazid w sposób
szczególny podczas uroczystości odpustowej. Msza św. z kazaniem o godz. 7.00 i 18.00.
 Godz. 15.00 – Nabożeostwo w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
 O godz. 18.00 Msza św. za żyjących i zmarłych dobroczyoców naszej parafii oraz budowniczych
i fundatorów naszego kościoła. Po Mszy św. nastąpi uczczenie relikwii Krzyża św.
 W piątek, ze względu na święto kancelaria będzie nieczynna.
 W piątek na Górze św. Anny rozpoczynają się obchody kalwaryjskie.
5. W sobotę wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej.
 O godz. 10.00 spotkanie dla wszystkich ministrantów, lektorów oraz Dzieci Maryi przed
uroczystością odpustową.
 Spowiedź przed odpustem codziennie od godz. 17.30, w sobotę od godz. 17.00.
6. W niedzielę 16 września obchodzimy uroczystośd odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża
Świętego. Suma odpustowa o godz. 11.15. Zachęcamy do pięknego i owocnego przeżycia dnia
odpustowego przez udziału we Mszy św. i procesji eucharystycznej. Zapraszamy wszystkie
poczty sztandarowe, ministrantów i Dzieci Maryi.
7. W niedzielę 23 września przypada 50 rocznica śmierci św. Ojca Pio. W tym dniu Grupa
Modlitwy Ojca Pio przy naszej parafii obchodzid będzie 10 rocznicę rejestracji w San Giovanni
Rotondo. Po nieszporach, w auli parafialnej będzie spotkanie wszystkich czcicieli św. Ojca Pio.
8. Doroczna pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się 27 września, koszt pielgrzymki
z ubezpieczeniem 30 złotych, zapisy w kancelarii parafialnej.
9. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie od godz.7.45 do 8.30 i wieczorem od godz.
18.45 do 19.30. Informujemy, że w czwartek i w piątek wieczorem kancelaria będzie nieczynna,
ze względu na Dzieo Fatimski i święto Podwyższenia Krzyża św.
10. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbędą się: w poniedziałek 17 września kl. VI,
we wtorek 18 września kl. VII i VIII, w piątek 21 września III gim.
11. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone dzisiaj
ofiary, które przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi.
W przyszłą niedzielę kolekta odpustowa przeznaczona na potrzeby naszej parafii i kościoła.
Życzymy dobrej i pięknej niedzieli oraz błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

Z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski z okazji VIII Tygodnia Wychowania
Często w naszym życiu stajemy na rozstaju dróg. Jest jasne, że nie da się iść
kilkoma naraz, dlatego trzeba podjąć decyzję, którą z nich wybrać. Rozeznawanie
powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność ta potrzebna jest przez
całe życie.
Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest
Bóg. Ten, który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc
najwłaściwszym Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji.
W procesie rozeznawania powołania warto więc postawić następujące pytania:
Jakie są moje najgłębsze pragnienia? Jakie mam zdolności i gdzie je najlepiej
wykorzystam? W jaki sposób najpełniej będę służył Bogu i drugiemu człowiekowi?
Rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy – to osoby towarzyszące
młodym w procesie rozeznawania ich powołania. Mogą to czynić przez rozmowę,
dobre rady, dzielenie się doświadczeniem, stawianie pytań, a przede wszystkim
przez samą obecność.
Rozeznawaniu powołania służy szczery i pełen ufności dialog człowieka
z Bogiem, a zwłaszcza prośba o światło Ducha Świętego. Przedmiotem rozmowy
młodego człowieka z Bogiem powinna być też prośba o dar męstwa. Można przecież
dobrze rozpoznać powołanie, ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza
się dziś dość często, chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych
wewnętrznie, że pragną podjąć wspólne życie, a którym brakuje jednak odwagi, by
wyznać sobie miłość w sakramencie małżeństwa. Może się też zdarzyć, że ktoś
usłyszy głos powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, a braknie mu
odwagi, by wielkodusznie na nie odpowiedzieć i wejść na drogę jego realizacji. Jakże
ważne jest towarzyszenie młodym w rozeznawaniu ich powołania poprzez naszą
modlitwę.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia VIII Tygodnia
Wychowania, poprzedzającego w tym roku Synod Biskupów, który będzie
poświęcony młodzieży w kontekście rozeznawania i podejmowania życiowych
decyzji. Prośmy Chrystusa – najlepszego Wychowawcę, by dobre wykorzystanie tego
czasu stało się naszym przyczynkiem do owocnego przeżycia synodu. Prośmy też o
to, by młodzi ludzie właściwie rozeznali swoją dalszą drogę, zaufali Panu Bogu i
owocnie zrealizowali swoje życiowe powołanie.Na rozpoczynający się rok szkolny
i katechetyczny 2018/19 oraz związane z nim nowe zadania duszpasterskie
udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
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

