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P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 20/2019 ( 424) 19 maja 2019

V NIEDZIELA WIELKANOC NA
Z Ewangelii św. Jana (J 13,31-303a.34.35)
„Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus
powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony,
a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został
w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie
samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd
Ja idę, wy pójść nie możecie.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali”.
Św. Paweł w swoim hymnie o miłości podkreśla, że miłość jest największą
wartością i darem. I chyba właśnie dlatego tuż przed swoją śmiercią Chrystus,
niejakow testamencie swego ziemskiego posłannictwa, przekazał swoim uczniom
przykazanie miłości wzajemnej. Nie miłości byle jakiej, nie miłości sentymentalnej,
nie miłości z hollywoodzkich seriali. Dodał bowiem: przykazuję wam, abyście się
tak miłowali, jak Ja was umiłowałem.
Po miłości wzajemnej świat rozpoznaje przynależność do Chrystusa.
O świadectwo takiej miłości świat dziś woła. Nie przekonuje dziś chórem
wypowiedziane Credo, nie przekonuje sama tylko metryka chrzcielna. Świat i ludzie,
zwłaszcza chwiejący się w wierze i poszukujący Boga w swoim życiu, chcą zobaczyć,
jak my, nazywający siebie uczniami Jezusa Chrystusa, realizujemy Jego testament z
Wieczernika. Bo tylko miłość czyni człowieka wielkim.
Jakie jest moje świadectwo miłości? Jakim jestem wzorem miłowania dla
innych? Czy pamiętam o prawdzie, którą św. Augustyn wyraził w słowach:
Przy końcu twego życia będziesz sądzony z miłości?

____________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________
PONIEDZIAŁEK – 20.05.2019
7.00 - Za †† rodzic. Janinę i Ryszarda, teściów Anastazję i Juliusza, szwagrów Antoniego,
Franciszka, Edwarda i †† z pokrew.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania
WTOREK – 21.05.2019 – św. Jana Napomucena
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jana Mika z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
i całej rodziny
18.00 - Za †† rodzic. Karola i Wiktorię Makselon, Jana i Emilię Lasak, braci: Norberta, Alfreda,
Krystiana i Horsta, siostrzenicę Ewę, †† z pokrew. Lasak, Makselon, Miler, Biskup,
Nowak i d. w c.
- Za † córkę Magdalenę, mamę Marię w kol. r. śm. i za †† z rodziny
ŚRODA – 22.05.2019
7.00 - Za † matkę Jadwigę Frank, ojca Alfonsa, brata Jana
18.00-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. dzieci, wnuków i o bł. B. i zdrowie w rodzinie
- Za † matkę Halinę Noga i †† z rodziny
CZWARTEK – 23.05.2019
7.00 - Za † siostrę Reginę w 22 r. śm., rodzic. Jerzego i Annę, †† z pokrew.
18.00- Za †† rodzic. Helenę i Teofila Pawełek, córki Ingę i Hankę, Huberta i Jana Dudziec,
†† Marię, Helenę i Ewę Kaczmarczyk
- Za † syna Witolda z ok. ur., ojca Jana Konik i d. w c.
PIĄTEK – 24.05.2019 – NMP, Wspomożycielki Wiernych
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † Annę Polaczek, jej †† rodzic., rodzeostwo, brata Jerzego i d. w c.
- Za † męża i ojca Bonifacego Pietrzyk, †† z rodziny Pietrzyk, Noga, Neumann, Zdobylak
i d. w c.
SOBOTA – 25.05.2019
7.00 - Za † syna Mariana w kolejną rocznicę śm., †† z rodzin Ataryk, Świackiewicz,
Bożyczków, Janików id. w c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rodziny Siembor, Jankowski i Opala
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Lidii i Krystiana z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05.2019 – ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
7.00 - Za †† rodzic. Franciszkę i Michała Sochor, brata Władysława, bratową Zofię,
dziadków
z obu str. oraz †† rodzic. Stanisława i Annę Domerecki, siostrę Józefę, Stanisława
i Michała Fijałkowski i dziadków z obu str.
8.30 - Za † Benignę Połukord w 1 r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Za † ojca Stanisława i Leona, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
10.00 - Za † żonę i mamę Magdalenę w kol. r. śm.
- Za †† rodzic. Stanisława i Katarzynę Grędusz w kol. r. śm., †† z rodzin Grędusz i Hajda
11.15 - ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
15.00 - Za † syna Przemysława Górka, †† rodzic. z obu str., †† z rodziny i d. w c.
- Za † mamę Walerię, ciocię Wandę, ojca Jana, brata Bogumiła, †† z rodzin Białkowskich
i Skórów

____________

OGŁOSZENIA 19 – 26.05.2019

___________

1. NIEDZIELA V ZWYKŁA - W kooczącym się Tygodniu Modlitw o Powołania Ojciec św.
przypomina nam, że wszyscyjesteśmy powołani do bycia świadkami Chrystusa wobec tych,
którzy Go jeszcze nie poznali.
2. Dzisiaj w naszej parafii uroczystośd I Komunii św. Grono dzieci przygotowanych przez
katechezę, modlitwę i spowiedź św., po raz pierwszy uczestniczy w pełni we Mszy świętej.
Nabożeostwo majowe dla dzieci komunijnych, dla parafian i gości będzie o godz. 16.00.
3. W Białym Tygodniu dzieci komunijne uczestniczą codziennie we Mszy św., która jest
wspólnym dziękczynieniem za dar Bożego życia i jego błogosławione owoce.
Pielgrzymka dziękczynna dzieci komunijnych do Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu
Śląskim, odbędzie się w poniedziałek.Zbiórka dzieci i opiekunów o godz. 9.00.
4. W poniedziałek w naszej parafii odbędzie się uroczystośd bierzmowania dla uczniów z
klasy III gimnazjum. Uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyd będzie Biskup
Opolski Andrzej Czaja. Młodzież gromadzi się w kościele wraz ze świadkami o godz. 17.45.
Ze względu na bierzmowanie, nabożeostwo majowe będzie wyjątkowo o godz. 17.00.
5. We wtorek wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.
O godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci z klas IV, które obchodzą I rocznicę Komunii św.
6. W piątek wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego , zapraszamy na nabożeostwo w Godzinie Męki
i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu.
O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży, będzie to także dziękczynienie za dar
Sakramentu Bierzmowania, młodzież przynosi ze sobą dzienniczki z przygotowania do
bierzmowania.
7. W sobotę wspomnienie Św. Filipa Neri, kapłana
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
8. W sobotę spowiedź św. dla dzieci rocznicowych, dla ich rodziców i chrzestnych.
O godz. 16.30 chłopcy z rodzicami
O godz. 17.00 dziewczynki z rodzicami
O godz. 17.30 spowiedź św. dla parafian i gości.
9. W niedzielę 26 maja przypada Dzieo Matki w swoich modlitwach pamiętamy o tych,
którym tak wiele zawdzięczamy.
O godz. 11.15 uroczysta Msza św. w int. dzieci z okazji I Rocznicy Komunii Świętej.
10. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza
wniedzielę 2 czerwca 2019 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej
Anny. Rozpoczęcie o godz. 10.00 modlitwą w intencji młodego pokolenia, o godz. 11.00 Msza Św.

11. W niedziele 2 czerwca w całej Polsceobchodzony będzie kolejny Dzieo Dziękczynienia pod
hasłem „Dziękujemy za wielkich Pasterzy: Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyoskiego”,
połączony ze zbiórką na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.
12. Wszystkim dobroczyocom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne.
Życzymy Parafianom i Gościom błogosławionej niedzieli, światła i mocy Ducha Św. oraz
błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

__________Świadectwo miłości wzajemnej___________
Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie
w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w Wieczerniku,
dając nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego
uczniów: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
Chrześcijańska miłość bliźniego jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale
także znakiem jedności we wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik
poświęcenia się dla innych co raczej najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk
dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany. Jednak
paradoksalnie największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie.
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni
zrealizować samego siebie inaczej jak tylko poprzez miłość, czyli przez
bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, ze swojego życia. Chrystus dając
nam „Nowe przykazanie” wzywa nas jednocześnie do tego, żeby stale na nowo
żyć według niego.
Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie
w domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często szukamy miłości wokół
siebie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również takich, o których można
powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak stwierdzają: „dobroć dla innych”
nie zawsze jest niestety znakiem firmowych chrześcijan. Co trzeba zrobić, aby
tak się stało? Jak kochać tych, których nienawidzimy z racji na wyrządzoną
krzywdę, których wpisaliśmy na swoją „czarną listę”? W jaki sposób troszczyć się
o to, by nasze chrześcijaństwo nie zamieniło się w pustosłowie?
Nie czekajmy z naszym wyrażaniem miłości, aż będzie za późno. Na
zakończenie wsłuchajmy się w słowa Gabriela Marqueza, laureata literackiej
Nagrody Nobla z 1982 roku, chorego na nowotwór złośliwy układu limfatycznego.
Tak napisał w liście do swoich przyjaciół: „Jutro nie jest zagwarantowane nikomu,
ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych,
których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie
doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden
uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie
życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo
ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im
powiedzieć ‘jak mi przykro’, ‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i wszystkie inne
słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli
sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. Okaż swym
przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”.
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