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I I N ied zie la Zwy k ła
Ewangelia wg św. Jana (J 1,35-42)
„Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:
Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy:
Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli
więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.”
Pierwsi apostołowie poszli za Jezusem,
kierując się świadectwem Jana Chrzciciela.
Gdy usłyszeli o przechodzącym obok Jezusie
natychmiast wykorzystali okazję i poszli za
Nim. Dzisiaj również mamy różne okazje, by
się z Nim osobiście spotkać, a jednak brakuje
nam tej odwagi i gotowości ryzyka, by pójść
za Nim, by coś w swym życiu zmienić.
Brakuje nam też zaufania do tych, którzy
mówią o Jezusie.
Dziś rolę św. Jana Chrzciciela, który
wskazał i świadczył o Jezusie, pełni Kościół.
Jego świadectwo jest w całej pełni
wiarygodne i prawdziwe, ale jakby trochę
mało przekonujące. Cóż, Kościół będzie
pewnie musiał się trochę zastanowić, w czym
jest za mało podobny do Jana Chrzciciela, ale
to już inny temat.
Dalej
wypadki
potoczyły
się
z
zadziwiającą prostotą. Jezus ich zauważył i
spytał: „Czego szukacie?”, czyli: „Co jest
waszym pragnieniem, celem w życiu?” Oto
niezwykle ważne pytania do refleksji.
Pozwalają one nie dać się porwać przez wir
życia.

Odpowiedź uczniów była także prosta i
zwyczajna: „chcielibyśmy wiedzieć, gdzie
mieszkasz”. Bardzo skromny początek, jak na
Kościół. Wielkie dzieła na ogół mają
skromny początek. Bo wielkie dzieła nie
zależą od człowieka, lecz od Boga, który
wybiera sobie pokornych współpracowników.
Nie robią oni szumu i zamieszania wokół
swojej osoby, lecz cicho i wytrwale pracują
na rzecz celu, który im przyświeca. Od tego
momentu zaczęli zdobywać ludzi dla Jezusa.
Robili to w sposób niezwykle prosty.
Mówili: znaleźliśmy Mesjasza! Chodź i
zobacz, przekonaj się sam! Nie używali
żadnych nadzwyczajnych argumentów, nie
czynili obietnic, nie kreślili żadnych planów
ani
atrakcyjnych
wizji,
lecz
tylko
przyprowadzali uczniów do Jezusa. Resztę
zostawiali Jemu. To była nadzwyczaj dobra i
skuteczna metoda. Ile razy Kościół się tą
metodą posługiwał, tyle razy nie narzekał na
brak wiernych. Lekcja zawarta w tej
ewangelii jest aktualna po dziś dzień. Warto
ją sobie dobrze przyswoić.

2

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

PONIEDZIAŁEK – 16.01.2012
7.00 - Za + męża Włodzimierza Borzęckiego i jego ++ rodziców.
18.00 - Za ++ rodziców Helenę i Kazimierza Zielonka, brata Janusza , ++ z rodz., +
chrzestnego Mieczysława i d. w c.
- Za + Stanisławę Więckowską w 30 dniu po śm.
WTOREK – 17.01.2012 – wsp. św. Antoniego, opata
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Jana Wieczorek, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny.
- Za + babcię Janinę Janinę Ciuchak oraz + dziadka Józefa Sienkiewicz i dusze w cz.
ŚRODA – 18.01.2012
7.00 - Za ++ rodz. Jerzego i Walburgę, ++ z pokrew. oraz dziadków z obu stron i d. w cz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat.. w int. Karola z ok. 10 r. ur., Emila w 7 r. ur. i Basi w 3 r. ur.
- Za + siostrę Renatę Trawińską, + brata Krzysztofa Jarosz, ++ z rodziny i d. w cz.
CZWARTEK – 19.01.2012 – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
7.00 - Za + syna Eugeniusza, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + mamę Janinę w rocz. śm., ++ z rodziny.
- Za + żonę Jadwigę Kaniak w r. śm., ++ z rodz. Kaniak oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
PIĄTEK – 20.01.2012
7.00 - Za + mamę, + ojca Antoniego Gawlik, zięcia Józefa Klyszcz, ++ z pokrew. i d. w c
18.00 - Za + męża Jana Strzelczyk w 1 rocz. śm., + ojca i teścia oraz dusze w cz.
- Za + ojca Józefa Kowolik z ok. ur., + matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, ++
z rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i dusze w czyśćcu.
SOBOTA – 21.01.2012 – wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
7.00 - Za wszystkie Babcie i Dziadków z okazji ich święta.
(Po Mszy św. błog. osób starszych).
- Za++ dziadków Annę i Augustyna, ++z rodziny Bienia i dusze w cz.
18.00 - Za + męża Tadeusza w 13 rocz. śm. i ++ z rodziny Korchut i Jagudzki.
- Za + Richarda Picz w 2 rocz. śm., ++ rodziców, teściów i ++ z pokrew.
- Za + Hildegardę Suhs w 2 rocz. śm.
NIEDZIELA – III Zwykła – 22.01.2012
7.00 - Za + mamę Marię Sydlo, + ojca Alberta, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodz. I
dusze w czyśćcu.
8.30 - Za + ojca Mieczysława, teścia Aleksandra i ++ z rodz. Średniawa i Trawiński.
- Za + męża Brunona, ++ rodziny Józefa i Gertrudę, Karola i Marię, ++ z
pokrewieństwa i d w c.
10.00 - Za + męża i ojca Jerzego Jończy w 19 rocz. śm., + Mariannę Świderską w 40 rocz.
śm., Zygmunta Czajkowskiego w 18 rocz. śm. i Jerzego Gancarza w 29 rocz. śm.
11.15 - Za + ojca Stanisława Grędusz w r. śm., + mamę Katarzynę, siostrę Lidię, ++z rodz.
- Za + Danutę Osadnik w 30 dniu po śm.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat. z ok. 40 rocz. ślubu Jerzego i Cecylii oraz o błog. Boże dla
dzieci z rodz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 75 rocz. ur. Lilli.
16.00 - Nabożeństwo kolędowe.
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Dzisiaj II Niedziela Zwykła – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kościół wzywa
nas do autentycznego świadectwa wiary i miłości w codziennym życiu. Tego oczekuje od
uczniów Chrystusa współczesny świat. Dzisiaj o godz. 16.00 Nabożeństwo kolędowe.
Od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Wszystkim
życzymy dobrego wypoczynku, wzmocnienia sił fizycznych i duchowych. Gdziekolwiek
jesteśmy, pamiętamy zawsze o naszej chrześcijańskiej godności a także o obowiązkach
płynących z wiary.
W styczniu ubiegłego roku Ojciec św. Benedykt XVI zamknął proces beatyfikacyjny
Papieża Polaka i uroczyście ogłosił Jego beatyfikację.
Dzisiaj Kościół łączy się we wspólnej modlitwie do Boga prosząc o rychłą
kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek obchodzimy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
W środę rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.
W sobotę (21 stycznia) obchodzimy wspomnienie św. Agnieszki.
Poniosła śmierć męczeńską w 12 roku życia dając piękne świadectwo wiary.
W sobotę przypada tradycyjny Dzień Babci a w niedzielę Dzień Dziadka. Już dziś
wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia pogody
ducha, dużo radości i serdecznej wdzięczności od wnuków a nade wszystko. Bożego
błogosławieństwa. W sobotę o godz. 7.00 Msza św. za wszystkie Babcie i Dziadków z
okazji ich święta. Po Mszy św. błogosławieństwo osób starszych.
W tym tygodniu kończą się odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii.
Polecamy Bożej opiece wszystkie rodziny w których odbyła się kolęda, a zwłaszcza
rodziny nieszczęśliwe, ludzi chorych, samotnych i cierpiących a także bezrobotnych.
Składamy serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwość oraz za złożone w czasie
kolędy dobrowolne
ofiary, które przeznaczone są na remont centralnego
ogrzewania.
Dzisiaj w naszej parafii kolekta kolędowa.
W czwartek (19 stycznia) od godz. 16.00 kolęda dodatkowa dla rodzin, które nie
mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w życie naszej
wspólnoty. Całą parafię powierzamy Bożej opiece i wstawiennictwu świętych
patronów, i prosimy Boga o obfite błogosławieństwo. Życzymy dobrej niedzieli i
obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

„Bóg postawiony na pierwszym miejscu sprawia, że wszystko inne jest na
właściwym miejscu”!
św. Augustyn
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IDŹCIE W POKOJU
CHRYSTUSA....
... tylko czemu natychmiast? Chciałoby
się zapytać, widząc pewną grupę
wiernych, którzy zazwyczaj zdążą wyjść
z kościoła przed służbą liturgiczną.
Czyżby był to wyraz niezwykłego
posłuszeństwa rozesłaniu, które kapłan kieruje do wiernych na zakończenie
Mszy Świętej? A może bardziej pewnego zniecierpliwienia, czy też znudzenia
liturgią?
Temat został zasugerowany niejednokrotnie w czasie kolędowych rozmów.
„Może by ksiądz coś na ten temat powiedział” – słyszymy niejednokrotnie. Możemy,
choć jakie będą efekty? Przecież nie przeciągamy liturgii. Zazwyczaj trwa ona nieco
mniej niż godzinę. Aby uświadomić, że śpiew na zakończenie należy jeszcze do Mszy
Świętej, służba liturgiczna pozostaje jeszcze przez moment przy ołtarzu. Część
parafian pozostaje również i „nie ma odwagi” wyjść przed księdzem. W jaki sposób
zachęcić, aby przez chwilę, nawet krótką, pozostać jeszcze na dziękczynieniu po
Mszy Świętej?
Ktoś powie, że nie jest to wielkim przestępstwem. Przecież Msza Święta się już
zakończyła. Owszem. Ale warto przy okazji zapytać się o powód takiego pośpiechu.
Być może coś odkryjemy przy okazji. Bo przecież z miłego spotkania nie ucieka się
tak szybko i natychmiast. Co innego, gdy trzyma nas przymusowa konferencja, czy
spotkanie. Zakończenie takiego spotkania jest pewną ulgą. Gdyby tak więc przy
okazji tego tematu zastanowić się jak wygląda moje trwanie na Mszy Świętej? W jaki
sposób ją kończę? Czy dotrwam do końca śpiewu na zakończenie (przy czym śpiew
towarzyszy wyjściu służby liturgicznej, a nie wszystkich wiernych). Ministranci po
przejściu do zakrystii odmawiają jeszcze wspólnie modlitwę dziękczynną. Czy jest
taka, choć krótka, chwila mojego dziękczynienia po zakończeniu Mszy Świętej?
Temat został wywołany kolędowymi rozmowami. Widać inni patrzą na nas. A
gdyby tak ktoś niewierzący przypatrywał się wychodzącym z kościoła, czy byłby
zafascynowany tym, co dzieje się w środku?
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