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XXIII NIEDZIEL A ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza( 14,25 - 33)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci,
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie
dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie
zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło
temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie,
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może
być moim uczniem».

_______________________
Czy jesteśmy w stanie spełnić tak wzniosłe wymagania?Na szczęście
pozytywne odczytanie Ewangelii pozwala wierzyć, że każdy, kto miłuje ojca i matkę,
żonę i dzieci, braci i siostry - jest uczniem Jezusa. Kto solidnie i uczciwie wykonuje
swoją codzienną pracę, np. jako inżynier czy murarz - jest uczniem Jezusa. Polityk
czy generał, który lekkomyślnie nie naraża życia swoich podwładnych, ale wytrwale
dąży do zachowania pokoju w świecie - jest uczniem Jezusa. Każdy, kto niesie swój
codzienny krzyż obowiązków, zadań i powinności, kierując się rozwagą, mądrością i
przykazaniem miłości - jest uczniem Jezusa. Bo ileż w tym wszystkim potrzeba
wyrzeczenia, ofiary i zaparcia się siebie!
Uczeń Jezusa ma ”co dnia” brać swój krzyż i stopniowo dojrzewać do swoich zadań.
Warto przywołać tutaj wzruszający tekst, który napisał mały chłopiec, wezwany
przez katechetę, aby ułożyć ”list do Pana Boga”. Był to list nader zwięzły: ”Panie
Boże, robię co mogę.” Czyż Pan wymaga od nas czegoś więcej?

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 09.09.2019
7.00 - braki intencji
18.00- Za † Jana Łęgowego z ok. ur.
- Za † ojca Leona Połukord w kol. r. śm. i †† z rodziny
WTOREK – 10.09.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Hildegardy Janocha z ok. 80 rocz. ur.
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. dzieci, wnuków i prawnuków z prośbą o B. bł. w rodzinie
- Za † Czesława Gładysz w 4 r. śm., żonę Czesławę i †† z rodziny
ŚRODA – 11.09.2019
7.00 - Za † Teresę Jooczy w 30 dniu po śm.
18.00- Za † Jana Kowolik w kol. r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Janka, Ani i Adama z ok. ur.
CZWARTEK – 12.09.2019
7.00 - brak intencji
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Renaty i Józefa z prośbą o opiekę Bożą i błogosł. w rodzinie
- Za † Wiesławę Olender w 2 r. śm., siostry Sabinę i Bogumiłę, szwagra Henryka, rodzic.
Apolonię i Antoniego Kwiatkowskich oraz o zdr. i B. błog. w rodzinie
PIĄTEK – 13.09.2019 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - brak intencji
9.00 - W int. chorych i starszych (z błog. lurdz.)
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † ojca Alojzego i ciocię Paulinę w rocz. śm., mamę Otylię, brata Joachima, †† z rodzin
Szczędzina i Wacholz
- Za † męża Franciszka w 2 r. śm., braci Jerzego i Marcina, bratową Magdalenę, rodzic. Marię
i Franciszka oraz †† z rodziny
- Za † męża i ojca Jana Dudziec, rodzic. Janinę i Adama Dudziec i d. w c.
- Za † rodzic. Stanisława i Cecylię Kieza, siostrę Helenę, szwagrów Franciszka i Bolesława, teściów
i d. w c.
- Za †† rodzic. Zofię i Henryka Miler, Józefa i Elfrydę Pietruszka, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Stanisława Zalewskiego oraz o bł. B. dla żony Teresy, córki Agaty i syna Jacka (int. od
koleżanek z Koła Przyjaciół Radia Maryja)
SOBOTA – 14.09.2019 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7.00 - Za † matkę Gertrudę, siostrę Annę i Jadwigę w kol. rocz. śm.
9.00 - Za żyjących i †† dobrodziejów naszej parafii, ofiarodawców, fund. i budow. kościoła
14.00-ŚLUB: Emil Krakowiak – Aleksandra Bartosz
18.00- Za † męża i ojca Wiesława, siostrę Wandę, ojca Franciszka, teściów Annę i Jana, †† z rodz. z
obu str. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Elżbiety z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
NIEDZIELA – 15.09.2019 – ODPUST PARAFIALNY PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Nieust. Pomocy o bł. B. i zdrowie dla całej rodziny Pyka
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ryszarda Juszczak z ok. 50 r. ur. oraz o B. bł. w rodzinie
- Za † Rajmunda Powrosło w 1 r. śm. i Stanisławę Chabluk w 1 r. śm., Andrzeja Chabluk i †† z
rodz. z obu str.
10.00- Za † Rozalię Szatkowską w 1 r. śm.
- Za † Pawła Gawlik w kol. r. śm., †† rodzic., teściów, brata Herberta, bratową Martę i o bł. B.
w rodz.
11.15- SUMA ODPUSTOWA W INT. PARAFIAN I GOŚCI

15.00- Za † Pelagię Mendalka w 12 r. śm., jej †† mężów Henryka i Władysława, syna Jana, zięciów
Ryszarda i Andrzeja oraz †† z rodziny
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Dariusza z ok. 30 rocz. ur. oraz o zdrowie i bł. B. w rodzinie
16.00- Nieszpory odpustowe

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE _________
1. NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W czwartek 12 września wspomnienie Najśw. Imienia Maryi. O godz. 18.00 Msza św. wieczorna –
szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne z rodzicami
dzieci z klas III, które w bieżącym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św.
4. W piątek 13 września obchodzimy w naszej parafii Dzieo Fatimski. Zapraszamy do przeżycia Dnia
Fatimskiego przez udział we Mszy św. i modlitwie różaocowej.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 (za chorych z błog. lurdzkim) i wieczorna o godz. 18.00.
O godz. 15.00 – Nabożeostwo w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 8.30; 12.00. O godz. 19.00 uroczysta procesja różaocowa
z figurą Matki Bożej. Na wieczorne nabożeostwo prosimy przynieśd świece.
Zapraszamy poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
5. W sobotę 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Dla naszej wspólnoty to dzieo
dziękczynienie za dar parafii i kościoła. Naszą wielką radośd i wdzięcznośd pragniemy wyrazid Panu
Bogu także w niedzielę, podczas uroczystości odpustowej.
W sobotę Msza św. z kazaniem będzie o godz. 7.00; 9.00 i 18.00.
O godz. 9.00 Msza św. za żyjących i zmarłych dobroczyoców naszej parafii oraz budowniczych
i fundatorów naszego kościoła.Po każdej Mszy św. nastąpi uczczenie relikwii Krzyża św.Prosimy także
zadbad o krzyże przydrożne na terenie naszej parafii i zapalid przy nich znicze.
6. W sobotę o godz. 10.30 spotkanie dla wszystkich ministrantów, lektorów oraz Dzieci Maryi przed
uroczystością odpustową.
7. W niedzielę 15 września obchodzimy uroczystośd odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża
Świętego. Suma odpustowa o godz. 11.15. Zachęcamy do pięknego i owocnego przeżycia dnia
odpustowego przez udział we Mszy św. i procesji eucharystycznej.
Zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe, ministrantów i Dzieci Maryi.
8. Okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie codziennie od godz. 17.30 do 18.00.
9. Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża św.
z obchodami kalwaryjskimi.
10. Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy odbędzie się 25 września, koszt pielgrzymki
z ubezpieczeniem 30 złotych, zapisy w kancelarii parafialnej do 21 września br.
11. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie tylko wieczorem od godz.18.45 do 19.30.
W piątek, ze względu na Dzieo Fatimski kancelaria będzie nieczynna.
12. Burmistrz Strzelec Opolskich, Gminna Rada Seniorów oraz Strzelecki Ośrodek Kultury zapraszają na
Pierwszą Senioriadę Strzelecką, która odbędzie się w dniach od 10 do 12 września.Szczegóły na
plakacie na tablicy ogłoszeo.
13. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone dzisiaj ofiary.
Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim działkowiczom zaangażowanymw przygotowanie
pięknej Uroczystości Dożynkowej oraz za ofiarowane do kościoła dary.
W przyszłą niedzielę kolekta specjalna, odpustowa przeznaczona na renowację tabernakulum
w naszym kościele i wymianę nagłośnienia zewnętrznego. Życzymy dobrej i pięknej niedzieli oraz
błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

____Podwyższenie Krzyża Świętego____
Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono
z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens
krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia
człowieka.
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na
początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę,
tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Kościele obchodzi się uroczystośd Podwyższenia
Krzyża świętego.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaostwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła
nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał
znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki,
przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słooca znak krzyża i słowa"w tym
znaku zwyciężysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano
Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na
głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza.
Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacioskim
zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierd Chrystusa jako
cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.
Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolnośd wyznawania swojej
wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często
używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijaoskie: zaczyna i kooczy modlitwę, dzieo
i każdą ważniejszą czynnośd, uświęca przestrzeo i jest używany przy błogosławieostwach.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się
najistotniejsze prawdy wiary chrześcijaoskiej. Św. Jan Damasceoski pisze: "Krzyż Pana naszego
Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierd, zgładził grzech praojca, pokonał
piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesnośd
i ponad samą śmierd, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił
naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziedmi i dziedzicami". Znak krzyża rozpoczyna
i kooczy modlitwę chrześcijanina.W liturgii jest gestem błogosławieostwa.Krzyż zawieszany na
szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyo przypomina wierzącym o ich
powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne
zwycięstwo dobra nad złem.

