VNIEDZIELA
WIELKANOCNA

Głos Parafii

P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 37/2019 (441) 15 września 2019

PODWYŻSZENI E KRZYŻA ŚWIĘTEG O
Witaj, Krzyżu święty, witaj, chlubo ziemi,
Nadziejo jedyna, która dajesz radośd,
Znaku odkupienia i ratunku w trwodze,
Na tobie zawisło życie wszystkich ludzi.
Drzewem pokonani, Drzewem wyzwoleni,
Wielbimy cię dzisiaj, Drzewo życiodajne;
Drzewo godne sławy, wielki skarbie świata,
Śpiewamy ci hymny pełne dziękczynienia.
Bogu Ojcu chwała w Krzyżu Jego Syna,
Duchowi Miłości wspólne uwielbienie;
Triumfalne Drzewo niech obdarzy ludzi
Pokojem wieczności, łaską i weselem. Amen.
(z Liturgii Godzin)

Ewangelia Św. Jana 3,13-17

Krzyż narzędziem zbawienia
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz
Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz
wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony”.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 16.09.2019 – św. Korneliusza i Cypriana
7.00 - Za † Stanisława Koper (int. od chrześnicy Beaty z rodziną)
18.00 - Za † Antoniego Kapica w 1 r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Wandy i Zdzisława z ok. 30 rocz. śl. oraz o bł. B. w rodz.
WTOREK – 17.09.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Za † Lillę Więckowską w kol. rocz. śm.
- Za † Jadwigę Bartosiak (int. od Elżbiety Lendzioszek)
ŚRODA – 18.09.2019 – święto św. Stanisława Kostki
7.00 - brak intencji
18.00- Za † matkę Łucję, ojca Jana, braci Jerzego, Pawła, Józefa, siostrę Irenę, matkę Cecylię,
ojca Pawła, braci Andrzeja, Jana, Józefa i †† z pokrew.
- Za † brata Stanisława, siostrę Zofię, †† rodzic. i d. w c.
CZWARTEK – 19.09.2019
7.00 - brak intencji
18.00- Za † męża Ferdynanda w r. śm., †† rodzic., dziadków i d. w c.
- Za † Huberta Kroner z ok. ur.
PIĄTEK – 20.09.2019 – św. Andrzeja Kim Taegon i Pawła Hasang i tow.
7.00 - Za † Danutę Ptak w rocz. śm.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. chrześnicy Aleksandry z ok. 25 r. ur. oraz o bł. B w
rodzinie
- Za † syna Dariusza w 6 r. śm. i za †† z rodziny
SOBOTA – 21.09.2019 – święto św. Mateusza, Apost. i Ewang.
7.00 - Za †† teściów Franciszka i Jadwigę Kunert, szwagra Józefa, żonę Brygidę, męża Jerzego
i d. w c.
18.00 - Za † ojca Herberta Szaleckiego, siostrę Brygidę, oraz dziadków z obu str.
- Za †† rodzic. Józefa i Elfrydę Pietruszka, męża Henryka, ciocię Hildegardę, †† z rodziny
i d. w c.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.2019
7.00 - Za Parafian
8.30 - Za † wnuczkę Martynę, †† rodzic., rodzeostwo, szwagra i †† z rodziny
- Za †† rodzic. Cecylię i Stanisława Kopacz w kol. r. śm., †† z rodziny i d. w c.
10.00 - Za † męża Ericha, zięcia Jana, †† rodziców z obu stron i rodzeostwo
- Za † męża Jana, ojca Ericha, teścia Józefa, †† z pokrew. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15 - Za † męża, ojca i dziadka, pradziadka Wiesława Balikowskiego w kol. r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Eryki i Andrzeja, Beaty i Rolanda z ok. kol. r.
śl. oraz za † ojca, teścia i dziadka Franciszka i mamę Klarę
12.15-CHRZEST: Mikołaj Rzytki
15.00 - Za † ojca Zygmunta Skoczek w kol r. śm., †† dziadków, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Grażyny i Pawła z ok. 10 r. śl. oraz o bł. B. dla dzieci
Macieja i Hanny
16.00 - Nieszpory niedzielne

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE _________
1. NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA
Przeżywamy dzisiaj uroczystośd odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
Pochylamy się w zadumie nad tajemnicą Chrystusowego Krzyża, który jest nie tylko znakiem
naszej wiary, ale przede wszystkim znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka. Składamy
Panu Bogu nasze dziękczynienie za dar kościoła i parafii a przede wszystkim za ten Żywy
Kościół, który gromadząc się na Eucharystii daje żywe świadectwo swojej przynależności do
Chrystusa.
Dzisiaj w naszej parafii można uzyskad odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
O godz. 16.00 nieszpory odpustowe i uczczenie relikwii Krzyża św.
2. W poniedziałek wspomnienie św. męczenników Korneliusza, Papieża i Cypriana,
Biskupa. W naszej parafii przeżywamy także Dzieo Papieski.
O godz.18.00 Msza św. wieczorna i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę 18 września święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona młodzieży.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
Po Mszy św. spotkanie dla rodziców i dzieci z klas III, które przygotowują się do
I Komunii. Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby z wielką gorliwością umacniali wiarę
w sercach dzieci przez wspólną modlitwę i udział we Mszy św. Takie będzie oblicze Kościoła,
jakie będzie nasze zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia.
5. W piątek wspomnienie św. męczenników koreaoskich
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 kandydatów do bierzmowania
6. W sobotę święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i dla Dzieci Maryi.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
7. W niedzielę 22 września na Górze św. Anny dożynki diecezjalne.
Uroczysta Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.
8. W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje Mszy św. na rok 2020. Pamiętajmy
o swoich rocznicach i jubileuszach, o imieninach i urodzinach, a także o rocznicach swoich
bliskich zmarłych, którzy naszej modlitewnej pomocy najbardziej potrzebują.
Kancelaria czynna jest rano i wieczorem według planu z przed wakacji.
Od 1 października nastąpi zmiana godzin urzędowania kancelarii.
9. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w środę 25
września. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00, po Mszy św. Droga
Krzyżowa na wałach.
Koszt pielgrzymki z ubezpieczeniem 30 złotych, zapisy w kancelarii do 21 września.
Wyjazd pielgrzymów z parafii o godz. 8.15. Serdecznie zapraszamy do udziału.
10. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
duchowe i materialne. Dziękujemy także za życzliwą pomoc i troskę o dobro naszej parafii
i kościoła a szczególnie za pomoc w przygotowaniu uroczystości odpustowej. Życzymy
Parafianom i Gościom dobrego dnia odpustowego i błogosławieostwa Bożego w nowym
tygodniu.

____Krzyż dziełem miłości____
Święto Podwyższenia Chrystusowego Krzyża pobudza
nas do refleksji nad tajemnicą, jaką kryje w sobie Krzyż
Zbawiciela. Znak krzyża czynimy w bardzo wielu okolicznościach
naszego życia duchowego. Tym znakiem rozpoczynamy i
kooczymy modlitwy. Czynimy go także na początku i na koocu
Mszy św. Nie zapominajmy o nim rozpoczynając podróż. Zawsze
starajmy się wykonywad święty znak krzyża starannie i z
szacunkiem, ponieważ jest to znak naszego zbawienia.
Przypomina nam, że zostaliśmy odkupieni przez śmierd Jezusa, która dokonała się na
Krzyżu. Na drzewie krzyża dopełniło się największe dzieło miłości, zbawienie każdego,
bez wyjątku człowieka. Widok Krzyża jest nam bliski. Zostaliśmy wychowani w szacunku
wobec krzyża. Widzimy go najpierw w naszych domach, kościołach i w wielu, wielu
innych miejscach. Nosimy go również na piersiach.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina wydarzenia, jakie dokonały
się w Jerozolimie. Otóż po śmierci Chrystusa Pana pierwsi Jego wyznawcy przez trzysta
lat byli prześladowani. Za przyznanie się do Chrystusa groziło więzienie lub śmierd.
Historia Kościoła zna wielu męczenników z tego okresu. Krew męczenników stawała się
posiewem nowych wyznawców, rodziła nowych wyznawców Chrystusa.
Każdy z nas w swoim sercu może dokonad takiego podwyższenia Krzyża przez
miłośd do Pana Jezusa. Patrząc na Krzyż pamiętajmy, że to znak naszego zbawienia.
Niech on nam przypomina o wielkiej miłości Chrystusa do nas. Dlatego krzyż wieszamy
w naszych mieszkaniach, aby przypominał rodzicom i dzieciom, że z niego płynie moc
na przetrwanie ciężkich i trudnych dni. A gdy nas dotyka cierpienie, byśmy zawsze
dostrzegali Chrystusa, ponieważ inaczej nie udźwigniemy naszego krzyża. Każdy krzyż
niesiony z Chrystusem nie załamie nas, a stanie się duchową siłą i mocą. Każdy ma swój
krzyż. Krzyż każdego człowieka jest inny. Jezus, dźwigając krzyż na Golgotę, upadł pod
jego ciężarem, potrzebował więc Cyrenejczyka. Każdy z nas jest zaproszony, aby był
Szymonem Cyrenejczykiem z drogi krzyżowej. Po spotkaniu z krzyżem człowiek staje się
inny.

