Głos Parafii
P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 37/2018 (389) 16 września 2018

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
Z Ewangelii wg św. Jana (J 3,13-17)
„Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt
nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z
nieba zstąpił, Syna Człowieczego .A jak
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba,
by
wywyższono
Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne .Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.
Jest to jedno z najpiękniejszych zdao,
jakie można usłyszed w Ewangeliach: „Bóg
przecież nie posłał swego Syna na świat,
aby go sądził, lecz aby go zbawił”.
Szczególne znaczenie ma dla nas to
zdanie w sytuacji, gdy zmagamy się
z własnymi grzechami. Zmagamy się,
a nie godzimy na nie. Dzisiaj w
szczególnysposób wpatrujemy się w
krzyż. Stanął on na Golgocie, miejscu
potępionym
i wzgardzonym przez ludzi. Jezus zawisł
tam, pośród dwóch łotrów, którzy
zasłużyli na swoją karę. Wszystko to
dokonało się po to, aby człowiek został

wyzwolony z niewoli grzechu. Tak zwany
Dobry Łotr wyprosił u Jezusa miłosierdzie.
Nie wiemy, jakich przestępstw się
dopuścił, ale z pewnością były poważne.
Tam, na Golgocie, wystarczyła jego wiara
i pokora, aby otrzymad przebaczenie
grzechów i wstęp do raju.
JEZU, KTÓRY UMARŁEŚ NA KRZYŻU DLA NASZEGO
ODKUPIENIA, WPATRUJĄC SIĘ W TWÓJ KRZYŻ,
PROSZĘ: ODPUŚD MI MOJE GRZECHY, ABYM
MÓGŁ SŁUŻYD TOBIE I MOIM BLIŹNIM I SPRAW
ABYM ZAWSZE BYŁ ŻYWYM ZNAKIEM TWOJEJ
OBECNOŚCI

W

DZISIEJSZYM

ŚWIECIE.

PORZĄDEK MSZY

ŚW.
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PONIEDZIAŁEK– 17.09.2018
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anieli i Joachima, Soni, Huberta oraz o bł. B. w rodzinie Kubior
18.00 - Za † bratową Lillę Więckowską w kol. r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Małgorzaty i Adama Szeliga z ok. 15 rocz. śl. oraz o bł. B.
i zdr. w rodz.
WTOREK– 18.09.2018 – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
7.00 - Za † Zbigniewa (od Danuty Leś z Bratkowic)
18.00 - Za † mamę Janinę w kol. r. śm., † ojca Józefa, †† rodziców Patoła, †† braci Edwarda
i Alojzego oraz siostrzeoca Piotra
- Za †† mamę Łucję, ojca Jana, braci Jerzego, Pawła i Józefa, siostrę Irenę, matkę Cecylię, ojca
Pawła,braci Jana i Józefa i †† z pokr.
ŚRODA – 19.09.2018
7.00 - Za †† rodzic. Teodora i Józefę Gasz, †† braci Jana i Józefa oraz †† z pokrew.
18.00 - Za † męża Ferdynanda, †† rodziców, dziadków, †† z rodz. z obu stron i d. w c.
- Za † matkę Wiktorię Szalecką w 55 r. śm., ojca Wilhelma, †† 5 braci i d. w c.
CZWARTEK– 20.09.2018 – św. Andrzeja Kim Teagon i tow.
7.00 - Za † mamę Teresę Półtorak w 1 r. śm, † ojca Wiesława, †† z rodziny i pokrew.
12.30 - ślub: Joanna Glomb – Tomasz Kaniak
18.00 - Za † syna Dariusza w 5 r. śm.
PIĄTEK – 21.09.2018 – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOST. I EWANG.
7.00 - Za †† teściów Franciszka i Paulinę Kunert, szwagra Józefa, żonę Brygidę, † męża Jerzego, †† rodziców,
rodzeostwo i †† z pokrew.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. z ok. 50 rocz. ślubu Józefa i Jadwigi i 70 rocz. ur. Józef z prośbą o bł. B. dla
całej rodz.
- Za † męża Franciszka w 1 r. śm., †† Jerzego i Magdalenę, † Marcina, †† rodzic. Marię
i Franciszka i †† z pokr.
SOBOTA – 22.09.2018
7.00 - Za † Pawła z ok. urodzin, †† z rodz. Pilawai d. w c.
12.00 - ślub: Katarzyna Czabaoka – Piotr Puzik
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Joanny i Zygmunta z ok. 30 r. śl. oraz o bł. B. i zdr. dla rodz.
- Za † ojca Jana Szerszeo w 6 r. śm., jego †† rodziców Julię i Andrzeja i †† z rodz.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2018
7.00 - Za † Stanisławę w kol r. śm., † Kazimierza i †† z rodz.
8.30 - Do B. Op. w int. Wandy i Joachima Zgraja z ok. 35 r. śl. o zdr. i bł. B. w rodzinie i w int. córki Iwony z
ok. 34 r. ur. oraz w int. Iwony i Mariusza z ok. 14 rocz. śl.
- Za † męża Leszka z ok. ur., zięcia Henryka, †† rodzic., dziadków i d. w c.
10.00 - Za † męża Ericha w kol. r. śm., † zięcia Jana, †† z pokr., oraz o bł. B. w rodz.
- Za † matkę Kazimierę Partyka w 3 r. śm., ojca Jana, babcię Helenę i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Elżbiety i Grzegorza z ok. 35 r. śl. z prośbą o op. B. dla rodz.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy i Joachima z ok. 40 r. śl. o bł. B. i za †† z rodz. Gruszka - Stysiak
- Za † męża, ojca, dziadka i pradziadka Wiesława Balikowskiego w k. r. śm.
12.15. CHRZEST: Alicja Giedrojc,
15.00 - Za † ojca Zygmunta Skoczek w r. śm., †† dziadków, †† z rodz. z obu str. i d. w c.
- Za † ojca, teścia, dziadka Franciszka i † mamę Klarę
- Za † Walentego, †† z rodziny oraz z prośbą o bł. B. w rodzinie
16.00 -Nabożeostwo ku czci św. o. Pio

Ogłoszenia Duszpasterskie 16. 09 – 23. 09. 2018
1.NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA
Przeżywamy dzisiaj uroczystośd odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Pochylamy się
w zadumie nad tajemnicą Chrystusowego Krzyża, który jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale przede
wszystkim znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka. Składamy Panu Bogu nasze dziękczynienie za dar
kościoła i parafii a przede wszystkim za ten Żywy Kościół, który gromadząc się na Eucharystii daje żywe
świadectwo swojej przynależności do Chrystusa.
Dzisiaj w naszej parafii można uzyskad odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
O godz. 16.00 nieszpory odpustowe i uczczenie relikwii Krzyża św.
2. W poniedziałek o godz.18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
O godz. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego odbędzie się pierwsze spotkanie formacyjne dla kandydatów
do bierzmowania z klasy VI oraz ich rodziców.
3. We wtorek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona młodzieży.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klasy VII i VIII.
4. W czwartek nie będzie Mszy św. o godz. 16.30, wszystkie dzieci i rodziców zapraszamy na Mszę św. o
godz. 18.00, która będzie Mszą św. szkolną. Po Mszy św. będzie spotkanie dla rodziców i dzieci z klas III,
które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św.
Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby z wielką gorliwością umacniali wiarę w sercach dzieci przez
wspólną modlitwę i udział we Mszy św. Takie będzie oblicze Kościoła, jakie będzie nasze zaangażowanie w
wychowanie młodego pokolenia.
5. W piątek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego – zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Pana Jezusa na krzyżu
O godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimn.
6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i dla Dzieci Maryi.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
7. W niedzielę 23 września obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio.
W tym dniu przypada 50 rocznica śmierci św. Ojca Pio. W tym dniu będzie można zyskad odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.Grupa Modlitwy św. Ojca Pio przy naszej parafii obchodzi 10 rocznicę rejestracji
w San Giovanni Rotondo i 18 rocznicę istnienia.
O godz. 16.00 nabożeostwo ku czci św. Ojca Pio i uczczenie relikwii Świętego Patrona.
Po nabożeostwie zapraszamy na wspólne spotkanie w auli św. Jana Pawła II.
8.Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się 23 września na Górze św. Anny.
Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.
9. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w czwartek
27 września. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 13.30, wcześniej na wałach będzie wspólna
Droga Krzyżowa. Wyjazd pielgrzymów z parafii o godz. 8.15 .
Zapisy w kancelarii do 25 września br. , koszt pielgrzymki 30 zł., zapraszamy do udziału.
10. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe
i materialne. Dziękujemy także za życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej parafii
i kościoła.Życzymy Parafianom i Gościom dobrego dnia odpustowego i błogosławieostwa Bożego
w nowym tygodniu.

KRZYŻ RATUNKIEM
Kiedy Izrael 40 lat wędrował przez pustynię do
Ziemi Obiecanej, zgrzeszył. Księga Liczb opowiada, że
„lud stracił cierpliwośd” znudzony ciągłym jedzeniem
manny i przepiórek. Bóg w rezultacie, przez to
sprzeniewierzenie zesłał węże o jadzie palącym, by
kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła.
Kiedy jednak Mojżesz wstawił się u Boga za ludem,
otrzymał polecenie od Boga, by sporządzid węża miedzianego i umieścid go na wysokim palu.
Księga Liczb relacjonuje, że „rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża
miedzianego, zostawał przy życiu”(Lb 21,9).
To wydarzenie z dziejów Narodu Wybranego Jezus w dzisiejszej Ewangelii porównuje
do swej zbawczej misji. Nasz zbawiciel mówi: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego”. Starotestamentowy pal jestwyobrażeniem
krzyża, a wąż wyobrażeniem Jezusa! A więc analogicznie, jak dla Izraelitów wybawieniem
był wąż powieszony na palu, tak dla nas ocaleniem jest Jezus powieszony na drzewie krzyża!
Jezus, który swą śmiercią i zmartwychwstaniem otworzył niebo i dał szansę wyzwolenia!
Czyż nie można by porównad węży do grzechów śmiertelnych, które powodują śmierd
duszy? Nie bez przyczyny też Kościół wprowadził termin grzech śmiertelny. Tu już nie chodzi
o utratę życia ziemskiego, ale utratę życia wiecznego! Każdy grzech ciężki jest więc jak wąż o
jadzie palącym! Zabija w naszej duszy życie, niszczy stan łaski uświęcającej!Jeżeli jesteśmy
ukąszeni przez grzech, spójrzmy na krzyż! Spójrzmy, by pozostad przy życiu! „Rzeczywiście,
jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu”. Tam
dokonywało się fizyczne uzdrowienie, w sakramentach zaś dokonuje się przede wszystkim
duchowe uzdrowienie!Czym jest spowiedź św. jak nie korzystaniem z łask krzyża. Kiedy
kapłan odmawia formułę rozgrzeszenia, czyni ręką znak krzyża. Każda spowiedź to jakby
spojrzenie na krzyż! Spojrzenie na Ukrzyżowanego, który daje życie!Spojrzenie na krzyż
daje ukojenie! Kiedy jest mi ciężko, spojrzę na krzyż! „W krzyżu cierpienie, w krzyżu
zbawienie, w krzyżu miłości nauka”.
Uczmy się tej pięknej praktyki patrzenia na krzyż! Wpatrujmy się w niego jak Matka
Teresa z Kalkuty, która codziennie rano rozpoczynała dzieo od spojrzenia na krzyż, jak Jan
Paweł II, który urzekł świat swym przytulaniem krzyża podczas swej ostatniej drogi
krzyżowej!
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