VNIEDZIELA
WIELKANOCN

Głos Parafii

P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 43/2019 (447) 27 października 2019

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg. Świętego Łukasza (Łk 18,9 – 14 )
Jezus powiedział do niektórych, co ufali
sobie, że są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi
przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden
faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął
i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci,
że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.
Poszczę dwa razy w tygodniu, daję
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu,
lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”.
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony»
Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym sobą. Nie jest więc to modlitwa.
To jedynie katalog własnych zalet, apoteoza własnej doskonałości. Bez wątpienia
dziesięciny, posty i przykazania stanowiły wielkie dobro w jego życiu. Zostały one
jednak w sposób niewłaściwy przewartościowane, stając się punktem odniesienia
wobec innych ludzi. To świadczy o wielkiej pysze faryzeusza, wynoszącej go nie
tylko ponad innych ludzi, ale również ponad samego Boga. Jego postawa
świadczy, że Bóg jest mu niepotrzebny. Do doskonałości może dojśd sam, bez
łaski Bożej.Postawa celnika była zgoła inna, jak i inne było jego życie. Będąc
świadomy swoich słabości, prosił o miłosierdzie, dzięki czemu odszedł
usprawiedliwiony.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 28.10.2019 – święto św. Szymona i Judy Tadeusza
7.00 - Za † mamę Hildegardę Plachetka, ojca Wiktora i d. w c.
18.00- Za † tatę Józefa, jego †† żony, †† z rodz. Grabowskich, dziadków z o. s. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. św. Judy Tadeusza z podz. za otrz. ł. z proś. o dal. w rodz. Rudyk i Kaniak
WTOREK – 29.10.2019
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00- Za † męża Grzegorza z o. ur., jego †† rodz., teściów, szwagr. Jana i Stanisława, †† z rodz. Burdzy,
Kowolik, Kowalczyk, Szczygieł i d. w c.
- Za †† rodz. Marię i Piotra oraz za †† z rodziny i d. w c.
ŚRODA – 30.10.2019
7.00 - Za † męża Wilhelma, jego †† rodz., braci, †† z pokr. i d. w c.
18.00- Za † męża Bogumiła z ok. ur., mamę Marię, o. Kazimierza, bratanicę Elwirę, †† z rodz.
Białkowskich, Wojs i Wnękowicz
- Za † ojca, dziadka Henryka Furman w 3 r. ś., †† z rodz. z o. s., siostrę Katarzynę, siostrz. Leszka,
swatów Krystynę i Bernarda Małek, †† z rodz. Furman i Zura
CZWARTEK – 31.10.2019
7.00 - Za † Aleksandrę i d. w c.
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Moniki Matera z ok. 80 r. ur. i o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy i Józefa z ok. kol. r. śl. i o bł. B. w rodz.
PIĄTEK – 01.11.2019 – UROCZYSTOŚD WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 - Za †† z rodzin: Winiarski, Gil, Góra, Wach, Kurlej, Legaj, Leszczyoski i d. w c.
8.30 - Za †† rodz. Klarę i Franciszka, ciocię Urszulę, chrześnicę Bernadetę, †† z rodz.: Zgraja, Langer,
Konieczny i d. w c.
- Za † męża Edwarda Bednarczyk z ok. ur., †† rodz., teścia i †† z rodziny
10.00- Za †† rodz. Ferdynanda i Marię, teś. Władysława i Wiktorię, c. Magdalenę, braci, †† z rodz. i d w c.
- Za †† rodz. Walerię i Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, dziadków Józefę i Franciszka Skórów,
Mariannę i Wawrzyoca Białkowskich, †† z rodz. Białkowskich, Skórów, Paciorków i Maratów
11.15- Za † męża Edwarda Bednarczyk z o. ur., †† rodz. Karolinę i Mieczysława Karaś, teścia Władysława
i †† z rodz.
- Za † męża Władysława oraz za †† z rodz. i pokr.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Heleny Mielnickiej z ok. 90 r. ur. i o bł. B. w rodz.
14.00-PROCESJA NA CMENTARZU KOMUNALNYM
15.00-PROCESJA NA CMENTARZU PARAFIALNYM
SOBOTA – 02.11.2019 – Dzieo zaduszny
7.00 - Za czcicieli MB i wspólnotę Żywego Różaoca
- Za ††rodz. Anielę i Jana, brata Zbigniewa, †† z rodziny i †† przyjaciół
9.00 - Za wszystkich zmarłych
- Za †† rodz. z o. s., mamę Marię, ojca Ferdynanda, braci Alojzego, Kazimierza i Jana, teściów
Franciszka i Piotra, męża Władysława i †† z rodziny
- Za † męża Antoniego Klabisz, †† rodz. Jerzego i Walburgę, †† z pokr. i d. w c.
17.15-Różaniec za zmarłych
18.00- Za † męża Grzegorza Burdzy, jego †† rodz. Antoninę i Jana, teściów Zofię i Józefa, koleż. Zofię
iAlicję, †† z rodz. Sikorskich i d. w c.
- Za † wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, braci, mężów Mieczysława i Czesława, rodz.,
teściów i d. w c.
- Za † męża i o. Franciszka Motyl, teściów Marię i Jana, s. Stanisławę, wujka Franciszka i d. w c.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.11.2019
7.00 - Za †† rodz. Franciszkę i Michała Sochor, brata Władysława, bratową Zofię, dziadków z o. s., rodz.
Stanisława i Annę Domerecki, siostrę Józefę, Stanisława i Michała Fijałkowski, †† dziadków z o s.
8.30 - Za † męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synową Teresę oraz †† z rodziny
- Za † matkę Marię Wiszniewską w 3 r. ś., ojca Antoniego, teściową i matkę Zofię Matyja, ††
dziadków z o s., †† z rodz. Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja, Cieniawa, Wszołek i d. w c.
10.00- Za † syna Przemysława Górka, †† rodz. z o. s., †† z rodz. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anieli z ok. 70 r. ur. i o bł. B. dla dzieci, wnuków i całej rodz.
11.15- Za †† rodzic. Marię i Stanisława Kozak w k. r. ś. oraz o bł. B. dla dzieci i całej rodz.
- Za † Henryka Mendalka w 48 r. śm., żonę Pelagię Mendalka, syna Jana, zięciów Ryszarda i
Andrzeja i †† z rodz.
12.15-CHRZEST: Jan Lorenc,
15.00- Za †† rodz. Wiktora i Bertę Popanda, Jana i Annę Wróbel, †† z rodz. z o. s. i d. w c.
- Za †† Władysławę i Mikołaja Pypka
16.00- Różaniec z wypominkami

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. NIEDZIELA XXX ZWYKŁA
Dzisiaj z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodzimy w Polsce Dzieo
Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
O godz. 16.00 nabożeostwo różaocowe.
2. W poniedziałek świętoświętych Szymona i Judy Tadeusza.
Święty Juda Tadeusz patronuje nam w sytuacjach trudnych i beznadziejnych.
Jego orędownictwu powierzamy najtrudniejsze sprawy naszego życia.
O godz. 17.15 Różaniec i modlitwy za wstawiennictwem św. o. Pio.
3. W czwartek 31 października o godz. 17.15 zakooczenie nabożeostw różaocowych.
W tym dniu nie będzie Mszy św. szkolnej.
4. W piątek 1 listopada obchodzimyUroczystośd Wszystkich Świętych.
To dzieo naszej modlitwy i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba.
Porządek Mszy św. świąteczny: 7.00, 8.30, 10.00 i 11.15.
Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00. W godzinach popołudniowych gromadzimy się wszyscy na
cmentarzu aby zjednoczyd się we wspólnej modlitwie całego Kościoła i powierzyd Miłosierdziu
Bożemu naszych bliskich zmarłych.
O godz. 14.00 nabożeostwo za zmarłych na cmentarzu komunalnym.
O godz. 15.00 nabożeostwo na cmentarzu parafialnym, przy kościele św. Barbary.
5. W sobotę2 listopadawspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzieo Zaduszny.
Jest to dzieo zadumy nad przemijalnością życia ludzkiego i czas wielkiej modlitwy Kościoła
za wszystkich zmarłych. W tym dniu można zyskad odpust zupełny za naszych zmarłych.
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i ofiarowaniu Komunii św. za zmarłych.
Msze św. z kazaniem będą w sobotę o godz.: 7.00; 9.00 i wieczorem o 18.00.
6. W sobotę ze względu na Dzieo Zaduszny nie będzie odwiedzin chorych w domach, opuszcza się
także celebrowanie I Soboty miesiąca.
O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych
O godz. 17. 15 różaniec za zmarłych i czytanie wypominek
7. W listopadzie, w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu odbędzie się kurs dla
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Szafarzami mogą byd mężczyźni w wieku od 25 - 55 lat,
powinni się odznaczad wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieostwa
i wiernych. Kandydatów należy zgłaszad w kancelarii do kooca tygodnia.

8. Okazja do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym jest
codziennie: rano od godz. 6.30 do 7.30 i wieczorem od godz. 17.00 do 18.30.
9. Wypominki do różaoca za zmarłych można składad w zakrystii kościoła lub kancelarii.
10. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii i na prowadzone obecnie
prace remontowo–renowacyjne. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapład za złożone ofiary. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do
puszek na pomoc chrześcijanom prześladowanym w Pakistanie.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (†1048)opat klasztoru
benedyktyoskiego w Cluny (Francja). W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół
zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzad procesję na cmentarz do czterech stacji. W Polsce
tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyd już w XII w., a z koocem wieku XV była znana
w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów
zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawid trzy Msze święte: w intencji poleconej
przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną
modlitwę za zmarłych można uzyskad odpust zupełny.
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystośd Wszystkich Świętych oraz
w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskad odpust zupełny, czyli całkowite
darowanie kar dla dusz w czyśdcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki,
możemy uzyskad odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne)
nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskad raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzid intencję jego otrzymania.
2. Byd w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyd się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąd w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowid naszą jednośd ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: Ojcze nasz, Wierzę
w Boga oraz modlitwy w tych intencjach, w których modli się Ojciec Święty.
MODLITWA ŚW. GERTRUDY ZA DUSZE W CZYŚDCU
Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech
swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna
Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierd. Niech się ulituje nad wami,
jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako
zadośduczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłośd, jaką Jezus w swym Bóstwie
kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeostwie najmilszą swoją
Matkę.Amen.

