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______VII N IEDZIELA Z WYKŁA_________
Ewangelii według Świętego Łukasza ( Łk 6,27-38 )
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za
tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli
zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj
się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie
wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność?
I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się
za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a
nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie
wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w
zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».
Słowa dzisiejszej Ewangelii są piękne. Cudowne byłoby nasze życie, gdyby wszyscy
ludzie bez wyjątku ich przestrzegali. Niestety nasze doświadczenie kontaktu z innymi
ludźmi budzi w nas nieufność i podejrzliwość, a może i duży opór wobec tych słów. Może
w twojej głowie zrodziło się pytanie: „Jezu, jak kochać człowieka, który rani moje serce?
Jak mam się nie bronić wobec ludzi, którzy chcą mnie poniżyć lub skrzywdzić? W czasach
apostołów słowa Jezusa musiały budzić podobne emocje jak dziś. Dlatego Jezus po chwili
wyjaśnia: Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują… Traktować
drugiego człowieka z miłością to okazywać mu miłosierdzie, a tego przecież chce od nas
Bóg. Przecież każdy z nas liczy na Boże miłosierdzie i go potrzebuje. Nieśmy je więc innym
z radością i ufnością.
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PONIEDZIAŁEK – 25.02.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Józefa Stoch z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † chrześnicę Małgorzatę Urynowicz
WTOREK – 26.02.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Wandy z ok. 70 r. ur. oraz o zdr. i B. bł. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefy z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
ŚRODA – 27.02.2019
7.00 - brak intencji
18.00- Do B. Op. p.w. BM Fat. z podzięk. za otrzymane łaski z prośba o dalsze bł. B. w rodzinie
- Za † Jadwigę Pawłowską w 10 r. śm.
CZWARTEK – 28.02.2019
7.00 - Za † Zygmunta Wojtal w 30 dniu po śmierci
18.00- Za † córkę Ilonę Kubik w 5 r. śm., męża Franciszka, ks. Antoniego Kubik, ks. prałata
Antoniego Jokiel, †† z rodzin Kubik, Moczygęba i Chudalla
- Za † Wiesława Kozickiego w 3 r. śm., rodzic., brata, teściów i d. w c.
PIĄTEK – 01.03.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii, fundatorów i budowniczych naszego kościoła
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Juliana Kotarzewskiego w 7 r. śm., †† rodzic. z obu str. i †† z rodziny
- Za † męża Edwarda w 3 r. śm. i †† z rodziny
SOBOTA – 02.03.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca – Adoracja Najśw. Sakramentu
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Haliny z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
- Za † męża Romana Maślankiewicza w rocz. śmierci
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.03.2019
7.00 - Za † mamę Hildegardę, jej męża Reinholda, dziadków z obu str. i d. w c.
8.30 - Za † mamę Alfredę Marchelewicz w 17 r śm., † siostrę, brata i teściową
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Haliny z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Nieust. Pomocy w int. wnuków Michała, Patryka i Łukasza, za † Marię
Titz, jej † dziadka Jerzego oraz o bł. B dla wnuków i prawnuka
- Za † męża i ojca Jerzego Borowskiego w 3 r. śm., jego †† rodzic. i siostrę
11.15 - Za †† Helenę i Kazimierza Kuriaoskich, Mariana Majkowskiego oraz †† dziadków
- Za † syna Przemysława Górka, rodziców z obu str., †† z rodziny i d. w c.
12.15-CHRZEST: Mikołaj Wojtaszek,
15.00 - Za † Jana Giemza w 3 r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Za † syna Ireneusza Sobko w 12 r. śm.
16.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24. 02 – 03. 03. 2019
1. VII Niedziela Zwykła.Przeżywamy ostatni tydzieo tegorocznego karnawału. Kościół zachęca
nas do spojrzenia oczami wiary na swoje dotychczasowe życie i mobilizuje nas do duchowego
wysiłku abyśmy z odwagą i chrześcijaoską nadzieją wkroczyli w czas wielkopostnej pokuty i
nawrócenia.
O godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania
W poniedziałek o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów z klasy - VI.
We wtorek o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów z klasy - VII i VIII.
4. W czwartek od godz. 17.30 miesięczna spowiedź św. dla dzieci przed I Piątkiem.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna-szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców. Po Mszy św. spotkanie
dla dzieci komunijnych i ich rodziców. Przypominamy, że jest to ostatni czwartek przed
rozpoczęciem Wielkiego Postu zwany także „ tłustym czwartkiem”.
5. I Piątek miesiąca – w naszej parafii dzieo Miłosierdzia Bożego i wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy. 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.
Od godz. 17.00 do 18.00 miesięczna spowiedź św. dla młodzieży i dorosłych.
O godz. 19.00 spotkanie modlitewno- formacyjne dla młodzieży.
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP.
O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający i Msza św. za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego
Różaoca po Mszy św. nabożeostwo i zmiana tajemnic.
Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
7. W sobotę 2 marca po Mszy św. i nabożeostwie I Soboty miesiąca nastąpi wystawienie
Najśw. Sakramentu i całodzienna adoracja.Jest to dzieo adoracyjny wyznaczony naszej parafii
przez Kurię Diecezjalną w Opolu. Plan adoracji jest wywieszony na tablicy ogłoszeo
i dostępny na stronie internetowej parafii. Adoracji od godz. 8.00 – 17.45.
8. Najbliższa niedziela jest ostatnią niedzielą tegorocznego karnawału. W tym dniu
rozpoczynają się w Kościele tzw. Dni Eucharystyczne przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
Środą Popielcową 6 marca rozpoczynamy Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia.
9. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za złożone ofiary,
które przeznaczone są na potrzeby naszej parafii i kościoła. Słowa serdecznej wdzięczności
kierujemy do wszystkich panów i pao, którzy przychodzą nam z pomocą dbając o czystośd
naszego kościoła, kaplicy i całego otoczenia, dziękujemy za każde dobro ofiarowane naszej
wspólnocie. Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli i
błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W sobotę 2 marca o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentui
całodzienna adoracja. Jest to dzieo adoracyjny wyznaczony naszej
parafii przez Kurię Diecezjalną w Opolu.
6.30 – Różaniec wynagradzający
7.00 - Msza św. z rozważaniem tajemnicy różaocowej,
- Wystawienie Najświętszego Sakramentu
8.00 - ul. Strzelców Byt., Osiedle, Fabryczna,
9.00 - ul. Klonowa, Topolowa i Krzywoustego
10.00 - ul. Gogolioska i Sosnowa
11.00 - ul. Jarzębowa, Brzozowa i Młyoska
12.00 - Osiedle Piastów Śl. – bloki parzyste
13.00 - ul. Kard. Stefana Wyszyoskiego
14.00 - Osiedle Piastów Śl. – bloki nieparzyste
15.00 - ul. Wł. Łokietka, Mieszka I, H. Pobożnego, Bursztynowa
16.00 - Nefrytowa, Topazowa, Agatowa, Rubinowa, Księc. Alberta, Ogrodowa.
17.00 - Grupa Modlitwy Ojca Pio i Apostolat Margaretek.
17.45 - Zakooczenie adoracji
18.00 - Msza św. wieczorna
Zachęcamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeżeli wyznaczona
godzina komuś nie odpowiada, prosimy wybrad sobie najbardziej odpowiedni czas
aby spotkad się z Chrystusem na modlitwie. To na modlitwie zawierzamy
Chrystusowi nasze życie i pielgrzymią drogę do Domu Ojca.
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,ul. Bursztynowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
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
Kancelaria parafialna czynna:poniedziałek – wtorek–czwartek–piątek
rano od godz. 8.00 – 8.30; wieczorem 18.45 – 19.30

