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_____IV N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU ______
Ewangelia według św. Łukasza ( 15, 1-3.11-32 )
„(...)Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy
z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku,
która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek
między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (...) Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się
więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i
wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował
go. (...)»Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też
pierścień na rękę i sandały na nogi. (...) Na to rozgniewał starszy syn się i nie
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział
ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie
nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił
ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla
niego utuczone cielę«.Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś
przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że
ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.
Z niezwykłą łatwością, a czasami i z niemałą satysfakcją potępiamy naszych bliźnich za
ich słabości, błędy czy ewidentne grzechy. Jezus zaś w obliczu grzeszników mówi
o uwiedzeniu przez zło, przez szatana lub też chęć życia po swojemu, bez zobowiązań.
Człowiek uwiedziony przez zło, musi otworzyć oczy, zobaczyć swoje życie w całej
prawdzie oraz dostrzec drogi ratunku. Dlatego przypowieść o miłosiernym ojcu nie tylko
ukazuje prawdziwe oblicze Boga, ale jest także zaproszeniem dla każdego z nas, aby
zagubionym, zniewolonym i uwiedzionym przez grzech ukazywać drogę nawrócenia
doBoga i by wszystkich grzeszników zachęcać do powrotu w ramiona kochającego Ojca.
”Wróć, synu wróć z daleka, wróć synu wróć Ojciec czeka”
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PONIEDZIAŁEK – 01.04.2019
7.00 - Za † Gertrudę w kol. r. śm., † Mariana, †† z rodziny i pokrew.
18.00 - Za † syna Adama, † Damiana, siostrę Marię, szwagrów † z rodziny Wilczek, Zdobylak
i dusze w czyśdcu cierpiące
- Za † siostrę Zofię, brata Stanisława, †† z rodziny i d. w c.
WTOREK – 02.04.2019 – Rocz. śmierci pap. Jana Pawła II
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † mamę Marię w rocz. śm., ojca Edmunda oraz †† z rodziny
ŚRODA – 03.04.2019
7.00 - Za † ojca Alfreda Waloszek, mamę Klarę, męża Henryka, siostrę, brata, teściów,
†† z rodziny i d. w c.
18.00- Za † mamę Annę, †† z rodzin Pacucha, Grabowskich i d. w c.
CZWARTEK – 04.04.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
18.00- Za † ojca Franciszka Rogala, matkę Mariannę, †† pokrew. i d. w c.
PIĄTEK – 05.04.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
- Za †† Lidię i Oswalda Hałacz, †† z rodziny Widryoski i Hałacz
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00- Droga krzyżowa
18.00- Za † męża Mikołaja w kolejną rocz. śmierci
SOBOTA – 06.04.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
18.00 - Za † Genowefę Florek w 9 r. śm. oraz za †† z rodzin Florek, Kuczyoski i d. w c.
- Za †† rodzic. Annę i Alojzego w kol. r. śm., †† dziadków oraz d. w c.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 07.04.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Eweliny i Denisa z ok. kol. r. śl. oraz o zdr. i bł. B dla dzieci
8.30 - Za † ojca Władysława w kol. rocz., mamę Bronisławę, brata Krzysztofa, ciocię Celinę, ††
z pokr. i d. w c.
- Za † matkę Marię Wiszniewską z ok. urodz., ojca Antoniego, teściową i matkę Zofię
Matyja, †† dziadków z obu str., †† z rodziny Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja,
Cieniawa, Wszołek i d. w c.
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. 86 r. ur. oraz za † syna Dariusza
- Za † Genowefę Gwóźdź w 3 r. śm., rodziców, †† z rodziny i pokrew.
11.15 - Za †† rodzic. i teściów Helenę i Stanisława Hajda, †† z rodziny Lochyoskich i Hajda i d.w.c.
- Za † ojca Feliksa, mamę Aleksandrę, męża Henryka, teściów i †† z rodz. z obu str. i d.w.c.
15.00 - Za † żonę Teresę w kol. r. śm., syna Marka, rodzic. Walerię i Józefa i †† z pokrew.
- Za ††dziadków, wujków, kuzyna z rodziny Winiarskich, Jana Jamrożek oraz Stanisława
i Stanisławę Wąsik
16.00 - Gorzkie Żale

_____ OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31.03 - 7.04.2019 ____
IV Niedziela Wielkiego Postu–Laetare
1. IV Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Radości(Laetare), która zwiastuje nam
połowę okresu przygotowania paschalnego. W tradycji rzymskiej od XVI wieku zwana jest
również „Niedzielą Róż”.
Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamyna Drogę Krzyżową z Ojcem Pio. Na
wieczorne nabożeostwo prosimy przynieśd świece.
3. We wtorek 2 kwietnia przypada 14. rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. W tym
dniułączymy się w modlitwie z całym Kościołem i dziękujemy Bogu za dar życia św. Jana Pawła II
i za Jego papieską posługę w Kościele Chrystusowym.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna i uczczenie relikwii św. Jan Pawła II.
4. I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne.
Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi przed I Piątkiem imiesięczna spowiedź dla dzieci.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
5. I Piątek miesiąca - Dzieo Pokuty i wynagrodzenia 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. 17.00 Droga Krzyżowa.
Od godz. 17.00 do 18.00 spowiedź pierwszopiątkowa dla młodzieży i dorosłych.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP. Zachęcamy do praktykowania
pierwszych sobót miesiąca o które prosiła Matka Boża objawiając się w Fatimie.
O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający i Msza św. za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego
Różaoca, po Mszy św. nabożeostwo i zmiana tajemnic.
7. Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach, będą to już odwiedziny przedświąteczne,
ponieważ w sobotę przed świętami (13 kwietnia) przypada Dzieo Fatimski. O godz. 11.00
spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
8. W sobotę o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych, zapraszamy na naukę także
rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą chrzest w święta wielkanocne.
9. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
duchowe i materialne oraz za okazywaną życzliwośd i troskę o nasz kościół i całą parafię. Słowa
serdecznej wdzięczności kierujemy do tych parafian, którzy zaangażowali się
w przygotowanie obiektów sakralnych do wizytacji kanonicznej i serdecznego przyjęcia ks.
Biskupa w naszej parafii. Dziękujemy także za liczny udział w spotkaniach z ks. Biskupem.
Wszystkim drogim Parafianom i obecnym Gościom życzymy błogosławionej niedzieli
i owocnego czasu wielkopostnej pokuty.

_______IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE_______
Jej nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście: Raduj się, wesel się Jerozolimo.
To wezwanie do radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że właśnie
jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. Tradycja niedzieli Laetare sięga do początków
chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się
od poniedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc
ostatnim dniem karnawału, ostatnim dniem radości.
W średniowieczu nazwano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu
obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Ojciec święty poświęcał w tę niedzielę złotą
różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Takie róże papieskie są także
w Polsce. Pierwszą złotą różę papież ofiarował Polsce na pamiątkę śmierci Władysława
Warneńczyka. Sanktuarium na Jasnej Górze otrzymało dwie złote róże. Pierwszą od Pawła VI,
któremu jednak władze PRL nie pozwoliły przyjechać do Polski, więc przywiózł ją dopiero
Benedykt XVI. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Jan Paweł II ofiarował
Matce Boskiej Częstochowskiej własną złotą różę, a w 1987 r. na krakowskich Błoniach
wręczył różę dla sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W 2006 roku Papież Benedykt XVI
uhonorował różą miejsce pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau – ta jedyna papieska róża na
świecie jest koloru czarnego. Papież Franciszek podczas pobytu na Jasnej Górze w 2016 roku,w
hołdzie Matce Bożej Jasnogórskiej, ofiarował także złotą różę.
Inna nazwa tej niedzieli to„Niedziela matczyna”. Dla chrześcijan ta niedziela
upamiętniała nie tylko macierzyństwo ludzkie, ale także macierzyństwo Kościoła oraz
matczyną godność Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie w tym dniu służba otrzymywała
dzień wolny, by udać się do swojego kościoła parafialnego, często z rodzinami. Ze względu na
obciążenie pracą, był to jeden z niewielu dni w roku, kiedy cała rodzina mogła spotkać się
razem. Liturgia Laetare zwyczajowo obchodziło się więc w kościele parafialnym,gdzie
przynoszono kwiaty jako wyraz wdzięczności za duchowe macierzyństwo (później był to też
dzień wręczania kwiatów matkom), np. w Wielkiej Brytanii jest to Dzień Matki.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to także „Niedziela wytchnienia”. Ostry rygor
postny był tego dnia złagodzony, można było zjeść i napić się do syta ale z umiarem.
W Wielkim Poście często patrzymy na Chrystusa cierpiącego i umierającego.
Znajdujemy w nim nadzieję, że wszystkie nasze troski rozumie i przez to jest Bogiem bliskim.
Odczuwamy żal za nasze grzechy i zaniedbania, bo przecież to nie gwoździe Cię przybiły, lecz
mój grzech. Skoro Jezus tyle za nas cierpiał, to warto, abyśmy się poprawili, pracowali nad
sobą z nową gorliwością.Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu,
szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii.
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

