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______II N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU _______
Ewangelia według św. Łukasza ( 9, 28b-36 )
Przemienienie Pańskie
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się
modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i
Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał
dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni.
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że
tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił
się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie".
W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam .A oni zachowali
milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Często myślimy, że oglądanie jakiegoś nadprzyrodzonego zjawiska, cudu, pomoże
nam wierzyć w Boga i wzmocni nasze religijne zaangażowanie. Także przemienienie
Jezusa interpretujemy wyłącznie w tym kluczu. A Jezus przemienia się wobec
uczniów, aby im unaocznić prawdę krzyża, który od momentu Jego śmierci i
zmartwychwstania nabierze całkowicie nowego i nieznanego wcześniej sensu.
Przemienienie Jezusa miało miejsce po pierwszej zapowiedzi męki i śmierci, która tak
bardzo zbulwersowała uczniów. Jezus zabrał ich na górę, aby ujrzeli chwałę Tego,
który tak bardzo kocha, że dobrowolnie oddaje swoje życie za ludzkość.

Jezu, naucz mnie dostrzegać to, czego oczy nie widzą, i rozumieć to,
czego rozum nie pojmuje, abym w końcu dostrzegł chwałę Twego
krzyża i chwalebny sens swojego krzyża!

________PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17 - 24.03.2019_______
PONIEDZIAŁEK – 18.03.2019
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † ojca Mieczysława, jego †† żony, braci Józefa, Andrzeja, Jerzego, Wiesława,
Mieczysława, Stanisława i Marię Świda i †† z pokrew.
- Za † Annę w 3 r. śm., †† z rodziny Notc i Grabowski
WTOREK – 19.03.2019 – UROCZ. ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEOCA NMP
7.00 - Za †† rodzic. Józefę i Teodora Gasz, braci Jana i Józefa oraz †† z pokrew.
18.00 - Za † ojca Józefa, mamę Mariannę, siostrę Alicję, brata Zbigniewa i †† z rodziny
- Za † brata Andrzeja w kol. r. śm., tatę Józefa z ok. imienin i †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. św. Józefa w int. Męskiej Róży Różaocowej
ŚRODA – 20.03.2019
7.00 - Za † ojca Franciszka Wacholz z ok. ur., matkę Marię, brata Joachima i Engelberta, siostrę
Marię i bratową Gertrudę
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Józefa w int. Wiktorii i Józefa z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Joachima z ok. 70 r. ur. oraz o potrzebne łaski dla dzieci
z rodzinami
CZWARTEK – 21.03.2019
7.00 - Za † Krystynę Nowak w 30 dniu po śm. i za jej † mamę Urszulę
18.00 - Za † męża i ojca Rudolfa Szopa z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
- Za †† rodzic. Józefa i Różę Joniec, brata Jerzego, szwagrów Teodora i Jana i d. w c.
PIĄTEK – 22.03.2019
7.00 - Za † Alojzego Gorol w 30 dniu po śm.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00- Droga Krzyżowa
18.00 - Za † ojca Andrzeja Sapelę w kol. r. śm., kuzynkę Halinę i d. w c.
- Za †† Joannę i Józefa Kozak i †† rodzeostwo
SOBOTA – 23.03.2019
7.00 - Za †† rodzic. Adelajdę i Helmuta, †† z pokrew. i d. w c.
12.00 -Nabożeostwo z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
18.00 - Za †† rodzic. Elżbietę i Leonarda w kol. r. śm. i †† z rodziny
- Za † Juliusza Raniowskiego w 2 r. śm., rodziców Marię i Franciszka Mielnickich, Annę
i Stefana Raniowskich, Tadeusza Mielnickiego oraz †† z pokrew. z obu str.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.03.2019
7.00 - Za †† rodzic. Józefa i Józefę Kornat, za ich †† rodzic. i rodzeostwo.
8.30 - Za † Walentego Thiel w 1 r. śm., za jego †† rodzic., braci, siostry, †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p.w. MB Fat. w int. Urszuli i Jana z ok. 60 rocz. ur. oraz o bł. B. i zdrowie dla
dzieci, wnuków i dla całej rodziny.
10.00 - Za † męża Erwina Koprek w kol. r. śm, †† z rodziny Koprek, Sowa i d. w c.
- Za † z rodziny Kozak, Kozołup, Zasada
11.15 - Msza św. wizytacyjna pod przewodnictwem Ks. Biskupa
- Za † męża Władysława Cymbalista w 1 r. śm. oraz za †† z rodziny i d. w c.
- Za † mamę, babcię i prababcię Józefę Hamryszak w 4 r. śm., tatę, dziadka i pradziadka
Józefa Hamryszak i †† z pokrew. z obu str.
15.00 - Za † ojca Józefa Chudy w 2 r. śm., mamę Marię i †† z rodziny
- Za †† rodzic. Jana i Annę Wróbel, Wiktora i Beatę Popanda, brata Alfreda, †† z rodziny
z obu str.
16.00 - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

_____OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 - 24.03.2019_____
1. II Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy wielkopostny czas łaski i Bożego Miłosierdzia.
Kościół zachęca nas byśmy ten czas dobrze przeżyli przez udział w nabożeostwach
pokutnych, dobrą spowiedź i osobiste nawrócenie.
O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek uroczystośd św. Józefa, Oblubieoca NMP. Św. Józef jest opiekunem Kościoła
świętego i naszych rodzin, patronuje cieślom i stolarzom, a w naszej parafii patronuje
także męskiej róży różaocowej.
O godz. 18.00 uroczysta Msza św. ku czci św. Józefa w int. wszystkich Jego czcicieli.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna-szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
5. W piątek przeżywamy Dzieo Pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy.
O godz. 7.00 - Msza św. i nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego
O godz. 15.00 – Nabożeostwo w Godzinie Męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
O godz. 17.00 – Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
6. W piątek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania przed
wizytacją kanoniczną i spotkaniem z ks. Biskupem
7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi, w
ramach przygotowania do spotkania z ks. Biskupem.
O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
8. W sobotę 23 marca przybędzie do naszej parafii ks. Biskup Rudolf Pierskała, który od
spotkania z chorymi i osobami starszymi rozpocznie wizytację kanoniczną parafii.
O godz. 12.00 ks. Biskup będzie przewodniczył w nabożeostwie eucharystycznym podczas
którego wygłosi Słowo Boże, udzieli Sakramentu Namaszczenia Chorych i pobłogosławi
wszystkich zgromadzonych. Prosimy bardzo, aby chorym i osobom starszym pomóc
przybyd do naszego kościoła, aby wzięli udział w obrzędzie przyjęcia sakramentu
umocnienia.
9. W niedzielę 24 marca o godz. 11.15 uroczysta Msza św. wizytacyjna i oficjalne powitanie
ks. Biskupa, zapraszamy parafian do licznego udziału.
W niedzielę po południu ks. Biskup spotka się ze wszystkimi grupami parafialnymi według
ustalonego wcześniej porządku. Program spotkao jest wywieszony na tablicy ogłoszeo,
w naszej gazetce „Głos Parafii” i na stronie internetowej.
10.Zespół Parafialny Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym.
Sklepik będzie otwarty w niedzielę po każdej Mszy św. i w środę od 17.00 do 18.00.
11.Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Dzisiaj przed kościołem
zbiórka
do puszek na pomoc dla misjonarzy w ramach ogólnopolskiej akcji - Misyjne Dzieło Pomocy
(Ad Gentes). Składamy również serdeczne podziękowanie za udział w rekolekcjach
parafialnych, za tak piękne i żywe świadectwo wiary. Wszystkim Parafianom i obecnym
Gościom życzymy obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i owocnego przeżycia
wielkopostnego czasu pokuty.

________WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII ___________
Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest
fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do
pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami
modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska
odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i
wizytacji pasterskiej.
I. Wstępna wizytacja kanoniczna. Wstępna wizytacja kanoniczna dokonywana przez
trzech przedstawicieli Biskupa Diecezjalnego. Sprawdzają oni wyposażenie i stan świątyni,
zakrystii, plebanii, innych budynków kościelnych, prowadzenie ksiąg parafialnych,
prowadzą rozmowy z katechetami oraz pracownikami kościelnymi. W zakrystii sprawdzają
stan ksiąg, szat i naczyń liturgicznych, oglądają wyposażenie i zabezpieczenie tabernakulum,
zamkniecie kościoła, a także wyposażenie prezbiterium. Ponadto sprawdzają chrzcielnicę,
organy, ogrzewanie, konfesjonały i inne przedmioty wykorzystywane w liturgii. Wizytatorzy
zwracają uwagę na porządek nabożeństw w parafii, formy pracy duszpasterskiej, grupy
apostolskie, ministranci, lektorzy, Caritas, Róże różańcowe, bibliotekę parafialną,
czasopisma katolickie.
II. Wizytacja Pasterska. Na kilka tygodni przed przybyciem Biskupa do parafii
duszpasterze powiadamiają wiernych o tym wydarzeniu i przygotowują się do spotkania z ks.
Biskupem w ramach wizytacji kanonicznej.

PROGRAM WIZYTACJI BISKUPIEJ W PARAFII
Sobota - 23 marca 2019
12.00 -Nabożeństwo dla chorych z błogosławieństwem lurdzkim
Niedziela – 24 marca 2019
9.30 - 11.00 - wizytacja kancelarii
11.15 - Msza św. (oficjalne powitanie Biskupa przez wspólnotę parafialną)
13.00 - (przerwa na obiad)
15.00 - Msza św. z udziałem grup parafialnych (Róże Różańcowe – Grupa Modlitwy
Ojca Pio – Apostolat Margaretka – Zespół Caritas)
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym z udziałem kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania (kl. VI, VII,VIII i III Gimnazjum)
16.30 - spotkanie Służby Liturgicznej i Dzieci Maryi
17.00 - spotkanie Rady Duszpasterskiej
18.00 - kolacja
Poniedziałek – 25 marca 2019 – spotkanie ze skazanymi w zakładzie karnym
Wtorek – 26 marca 2019 – spotkanie z uczniami w szkole na lekcjach religii
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

