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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka ( Mk 12,38 – 44 )
„Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów
i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe
utrzymanie”.
Ceny wielu artykułów zastanawiają nas bardzo. Na przykład dlaczego coś kosztuje
2.99 zł, a nie 3 zł. Ten jeden grosz nie pozwala wypowiedzieć pełnej liczby. Kiedy
mamy kilka złotych, jeden grosz wydaje się mało istotny, ale gdy brakuje nam kilku
groszy do pełnej ceny artykułu, to już jesteśmy w kłopocie i zaczynamy dostrzegać
wagę problemu.
Wdowa z Ewangelii wrzuciła najmniej ze wszystkich, ale w stosunku do tego,
co posiadała, oddała wszystko. Sobie nie zostawiła nic. Te dwa pieniążki można
nazwać półgroszówkami, bo dopiero dwa dały wartość jednego grosza.
To dodatkowo poszerza nasze pole widzenia ubóstwa tej kobiety. Tylko ona potrafiła
oddać wszystko i uczyniła to z miłości.
Panie Jezu, Ty przenikasz nasze myśli i słowa, spraw, aby wszyscy składający ofiary
czynili to z dobroci serca. Niech to, co czynią, czynią z miłości do Ciebie i niech będzie im
to wynagrodzone błogosławieństwem i łaską. Spraw, Boże, abyśmy nigdy nie zapominali o
biednych, ubogich i potrzebujących pomocy.
,,Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby
pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską…
Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich
stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma
prawo do miłości szczególnej…” Jan Paweł II, Papież

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 12 – 18.11.2018
PONIEDZIAŁEK – 12.11.2018 – św. Jozafata
7.00 - Za †† Wiktorię, Pawła, Walentego, Floriana, Henryka Niepala, Martę i Józefa Kurpiela oraz o
bł. B. w rodzinie
18.00 - Za † Rozalię Szatkowską (od siostrzenic: Krystyny, Genowefy i Elżbiety z rodzinami)
- Za † Józefa Kos w 30 dzieo po śm.
WTOREK – 13.11.2018 – DZIEO FATIMSKI – Pierwszych polskich męczenników
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Joanny
9.00 - W int. chorych i starszych naszej parafii (z błog. lurdzkim )
- Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Pawła
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Małgorzaty i Wojciecha Radzik z ok. 20 r. śl.
- Do B.Op. p.w. MB Fat. z prośbą o nawrócenie, przemianę serca oraz ulgę w cierpieniu
w int. Krystyny i Bożeny.
- Za †† rodzic. Piotra i Czesławę, †† bratowe Małgorzatę i Lidię, †† Anetę i Zygmunta Bordun,
†† z rodz. Ropelewskich i Ułanowicz oraz d. w c.
- Za † Alinę Czaus w 1 r. śm.
- Za †† rodzic. Pelagię i Teodora, brata Janusza, bratową Krystynę, szwagra Stanisława
- Za †† rodzic., teściów, brata Romana, szwagra Bronisława, bratowe i d. w c. oraz o bł. B.
i zdrowie w rodzinie
- Za † Adama Biedrzyckiego ( od zespołu Viva La Musica )
- Za †† wymienianych w zaleckach
- Za dusze w czyśdcu cierpiące
ŚRODA – 14.11.2018 – bł. Marii Luizy Merkert
7.00 - Za † żonę Gerdę Woźnica w 4 r. śm., †† rodziców, braci, †† z rodz. Woźnica, Piątek,
† wnuczkę Marię Kulik
18.00- Za †† rodzic. Annę i Feliksa Krupa, †† teściów, szwagrów Franciszka i Jerzego, bratanicę
Beatę i †† z rodz.
- Za † Jadwigę Bykowską w 1 r. śm.
CZWARTEK – 15.11.2018
7.00 - Za † Mariana w kol. r. śm., †† rodzic. z obu str. i †† z rodz.
18.00- Za †† sąsiadki Krystynę Szafraniec i Annę Czwodzioską
- Za † Katarzynę Płoch w 30 dzieo po śm.
PIĄTEK – 16.11.2018 – rocznica poświęcenia Katedry Opolskiej
7.00 - Za † Emila i †† z rodziny
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† dziadków Albinę i Tomasza Konopka, †† z rodz. i d. w c.
- Za † Jana Korzeniec w 3 r. śm. i †† z rodz. Korzeniec i Rakoczy
SOBOTA – 17.11.2018 – św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 - Za Parafian
18.00 - Za † Franciszka Kubik w 26 r. śm., córkę Ilonę, ks. Antoniego Kubik, ks. prałata Antoniego
Jokiel, †† z rodziny Kubik, Moczygęba i Chudalla
- Za †† rodzic. Kazimierę i Bronisława Lelickich, dziadków z obu str., †† z rodziny Lelickich
i Modrzejewskich
- Do B. Op. p. wst. MB Fat. w int. Wiesława z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.11.2018
7.00 - Za †† Martę i Józefa Kurpiela, Dorotę i Jana Wilczek, ††z rodzin Niepala, Winkler, Roter

8.30 - Za † Leona Połukord z ok. 90 r. ur., †† z rodz. i d. w c.
- Za † Bożenę Kielan w 3 r. śm.
10.00 - Za † Gintra Bauman w 2 r. śm., † syna Jana, matkę Annę, siostrę Erykę, brata Rudolfa,
synową Małgorzatę, bratową Łucję i †† z rodz.
- Za †† rodzic. Piotra i Agnieszkę, †† dziadków z obu str. oraz o bł. B. w rodz.
11.15 - Za †† rodziców i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna
Stanisława, †† z rodz. Marciniszyn, Horodyskich i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Eweliny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
12.15- CHRZEST:
15.00 - Za †† rodzic., teściów i dziadków Agnieszkę i Stafana Maciołek, szwagierkę Eleonorę,
szwagrów Jana, Andrzeja i Wernera, †† z rodz. Szczędzina i d. w c.
- Za †† rodzic. Jana i Annę Wróbel, †† Bertę i Wiktora Popanda, brata Alfreda, †† z rodz.
i d. w c.
16.00 - Nieszpory niedzielne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 – 18.11.2018
1. NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA. Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na różaniec za wszystkich zmarłych.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Jozafata, Biskupa i Męczennika.
Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek 13 listopada obchodzimy w naszej parafiiDzieo Matki Bożej Fatimskiej. WypełniającOrędzie
Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00.
Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00 i wieczorem o godz. 19.00 .
O godz. 18.00 Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej w int. wszystkich jej czcicieli, a także za wszystkich
zmarłych poleconych modlitwom Kościoła w wypominkach.
4. W środę obchodzimy wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert.
5. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna -szkolna, zapraszamy serdecznie dzieci, rodziców
a także dorosłych. Każda Msza św. to nasze spotkanie z Panem Jezusem, który jest zawsze obecny w
Najświętszej Eucharystii.
6. W piątek 16listopada obchodzimy Święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu. W
tym dniu w naszej parafii przeżywamy Dzieo Papieski.
Po Mszy św.rano i wieczorem modlitwy do Św. Jana Pawła II.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo eucharystyczne
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia koronki.
7. W piątek 16 listopada o godz. 19.00 w parafii Św. Wawrzyoca czuwanie modlitewne dla młodzieży
ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. O godz. 18.30 zbiórka młodzieży przy parkingu. O
godz. 18.40 będzie autokar, który podwiezie młodzież do kościoła św. Wawrzyoca.
8. W sobotę wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.

9. W przyszłą niedzielę 18 listopada obchodzid będziemyŚwiatowy Dzieo Ubogich, ustanowiony przez
papieża Franciszka w listopadzie 2016 roku na zakooczenie Roku Miłosierdzia.W tym dniu przed
kościołem będzie zbiórka do puszek na pomoc dla biednych i ubogich.
10. Składamy serdeczne podziękowanie drogim Parafianom za ofiary złożone w Dzieo Papieski na
„Dzieło Nowego Tysiąclecia ”, zebrano kwotę 2285 zł., pieniądze zostały wpłacone na konto fundacji,
a także za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc dla cierpiących chrześcijan
w Pakistanie, zebrano kwotę 1790 zł., pieniądze przekazano do Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Wszystkim darczyocom składamy gorące i serdeczne Bóg zapład.
11. W minionym tygodniu na chórze kościoła, tuż nad prospektem organowym zamontowane zostało
nowe okno witrażowe w którym umieszczono symbol Ducha Świętego. Jest to nawiązanie do trzeciej
osoby boskiej i trwającego obecnie Roku Ducha Świętego. Składamy serdeczne podziękowanie za
okazaną pomoc w realizacji kolejnego zadania i za wszelkie ofiary na ten cel przeznaczone. Całkowity
koszt okna witrażowego łącznie z projektowaniem, wykonaniem i montażem wynosi 19.500 zł.
12. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone dzisiaj ofiary,
dziękujemy także za okazywaną pomoc i życzliwośd. Życzymy błogosławionej niedzieli
i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

NIEPODLEGŁA OD STU LAT 1918 - 2018
…Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze.
Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do
refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu.
Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla
jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy
życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które
doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej.
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim
do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum
laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych
doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni,
umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła
wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty
niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny,
oddajemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede wszystkim o
matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, zatroskanych
o dobro wspólne. Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie młodych,
aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny.
(Z listu pasterskiego Episkopatu Polski na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości)

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

