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V I N i e d z i e l a Zw y k ł a
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1, 40 – 45)
„Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana,
prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością,
wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus
surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu
nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i
rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego ”
„Zbliżył się do Jezusa trędowaty... ludzie zewsząd
schodzili się do Niego”. Ewangelia opisuje wiele spotkań
z Jezusem, ale jakże są one różne! Jedni wpadali w
uniesienie, ale było to uczucie powierzchowne. Innych
Jezus porwał naprawdę (bardzo niewielu!). Jeszcze inni
pozostawali obojętni, większość była
nastawiona wrogo. Od czego zależy to, co
dzieje się pomiędzy Jezusem a
człowiekiem?
Widzimy to w dzisiejszym fragmencie:
wszystko zależy od wiary – ufności. Ufność
trędowatego jest niezwykła: „Jeśli chcesz,
możesz”. Jest to wiara kobiety kananejskiej,
setnika, ojca epileptyka. Taka wiara zawsze
Jezusa głęboko porusza. Ale nigdy rozmowa
nie była tak krótka i intensywna. Dwa słowa, objawiające
wiarę trędowatego, jedno słowo, wyrażające skutek tej
wiary:
- Jeśli chcesz, możesz.
- Chcę.
Następuje spotkanie straszliwego cierpienia
człowieka z wielką potęgą miłości. W tamtych czasach
trąd budził ogromny strach, uważany był za karę Bożą i
stanowił groźbę zarażenia się: byle tylko nie dotknąć tego
przeklętego człowieka! Marek zaznacza, że Jezus dotyka

go. Uzdrawia go. Jest tym, za kogo uważał Go trędowaty:
tym, który może to, czego chce. Pod warunkiem, że się w
Niego wierzy. Oto jak się spotyka Jezusa. Nie odpycha
Go żadna nędza, oczekuje jedynie naszego „jeśli chcesz,
możesz”, które powinno być niemal tak potężne, jak
miłość, z jaką jest gotów nas przygarnąć.
Pisząc te słowa, myślę o dzisiejszych
„trędowatych”. Chciałbym zaprowadzić
do Jezusa wszystkich wzgardzonych,
odrzuconych, tych, którzy wstydzą się
swojego ciała, swojego serca, swojego
życia. Ale spoglądam też na siebie. Czy
aby na pewno jestem aż tak zdrowy? Ile
moich spotkań z Jezusem nie miało mocy,
ponieważ nie czułem konieczności
błagania Go: „Uratuj mnie! Jeśli chcesz, możesz mnie
uzdrowić!”. Aby powiedzieć to z mocą, która przyciąga
wielkie łaski, muszę się czuć trędowaty i muszę wierzyć
w Jego potęgę.
To dwojakie przebudzenie: naszego wstydu i naszej
wiary, jest najlepszym przygotowaniem się do spotkania.
Jak wówczas, kiedy mówimy: „Uznajmy przed Bogiem,
że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć
w Eucharystii”. Przygotujmy się na każde spotkanie z
Jezusem, uznając, że jesteśmy trędowaci. ANDRÉ SÈVE
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PONIEDZIAŁEK – 13.02.2012 - Dzień Fatimski
7.00 - Do B. Op. MB Fatm... z prośbą o Boże błog. zdrowie w rodzinie i o uwolnienie z nałogu.
9.00 - Za chorych i osoby starsze
- Za + Ks. Czesława Nagadowskiego oraz za ++ kapłanów i d. w c.
18.00 - Do B. Op. Fatm... z ok. 18 r. ur. Pawła oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + męża Władysława Maksymiak w 1 rocz. śmierci.
- Za + Adriana Wacholz oraz ++ z rodziny i d. w c.
- Za + Jana Krupnik ++ z rodzin Krupnik i Maciejczyk.
- Za + + Marię Skrzyniarz, teściów, kuzynkę Teresę i ++ z rodziny.
WTOREK – 14.02.2012 – Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
7.00 - Za + Leona Moskałę i d. w c.
18.00 - Za + + męża Józefa w r. śm., matkę Franciszkę, teścia Franciszka i jego siostrę Elżbietę i d. w c.
- Za babcię Helenę Szczepaniak i d. w c.
ŚRODA – 15.02.2012
7.00 - Za + Leona Moskałę i d. w c.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek.
- Za ++ szwagrów Teodora i Jana i d. w c.
CZWARTEK – 16.02.2012
7.00 - Za + Leona Moskałę i d. w c.
18.00 - Za + siostrę Albinę Konopka w dniu ur. i ++ z pokrew.
- Za + Danutę z ok. imienin.
PIĄTEK – 17.02.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Wiktora Marek, 3 synów, ++ teściów Emilię i Jana Potkowik, Teodora
Niewiem, siostrę Adelę, dziadków i wszystkich krewnych z rodzin: Marek, Potkowik i Niewiem.
- Za + żonę Irenę Posturzyńską, ++ z rodziny, pokrew. i d. w c.
SOBOTA – 18.02.2012
7.00 - Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
Henryka i Krystyny Buratowskich oraz o błog. Boże dla syna z rodziną.
16.00 - Do B.Op. i MB Fat... z okazji 40 rocz. ur. Romana oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Jerzego z ok. ur. oraz za ++ z rodziny.
- Do B.Op. i MB Fat.. z ok. 85 rocz. ur. Gertrudy oraz o błog. Boże dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
NIEDZIELA – VII Zwykła – 19.02.2012
7.00 - Za + Pawła Richter w rocz. śm., ++ rodziców Stefana i Marię Augustin, ++ dziadków z obu stron,
+ ks. Pawła Skórę i dusze w cz.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Edyty oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 40 rocz. ur. Jolanty i w rocz. ślubu Jolanty i Krzysztofa oraz o błog.
Boże w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Pauliny Piwowarczyk oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ślubu Hildegardy i Stanisława Koper oraz o błog. Boże dla
rodziny.
12.15 - Chrzest: Dawid Jędrzejczyk, Danuta Kustra
15.00 - Za + Jadwigę Pawłowską w 3 rocz. śm.
16.00 - Nieszpory.
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Dzisiaj obchodzimy VI Niedzielę Zwykłą. Człowiek współczesny potrzebuje
silnej wiary, potrzebuje nadziei, która jest światłem w beznadziejnych sytuacjach.
Potrzebuje miłości miłosiernej, która ukazuje nową, zaskakującą drogę na której
czeka bezinteresownie kochający Bóg. Źródłem tego wszystkiego jest zawsze
Jezus Chrystus obecny w Eucharystii.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory.
W poniedziałek przeżywamy Dzień Fatimski. W tych trudnych i niepewnych
czasach pragniemy na nowo zawierzyć Matce Bożej z Fatimy los Kościoła i świata,
modlić się o nawrócenie grzeszników a także o beatyfikację Siostry Łucji, której
rocznica śmierci przypada w poniedziałek, 13 lutego.
Msze święte o godz. 7.00; 9.00; 18.00.
We wtorek Święto świętych Cyryla mnicha i Metodego, biskupa, patronów
Europy.
We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Walentego, męczennika.
W parafii Grodzisko odpust ku czci św. Walentego.
We wtorek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 zapraszamy rodziców
wszystkich ministrantów na spotkanie do kapicy Miłosierdzia Bożego.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna.
W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

dla

kandydatów

W czwartek o godz. 18.30 spotkanie formacyjne rodziców i dzieci
komunijnych. Po spotkaniu będą pobierane miary na liturgiczne stroje
komunijne dla dzieci.
Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę samolotowo – autokarową do Grecji.
Wszystkie szczegóły związane z pielgrzymką są zamieszczone w bieżącym
numerze gazetki parafialnej.
W najbliższą niedzielę kończy się czas tegorocznego karnawału i jednocześnie
rozpoczynają się Dni Eucharystyczne przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
Wielki Post rozpoczynamy w tym roku 22 lutego.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne.
Życzymy parafianom i gościom
Bożych w nowym tygodniu.

błogosławieństwa Bożego i obfitych łask
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PARAFIALNA

PIELGRZYMKA
do Grecji
Śladami Świętego Pawła
Samolotowo-autokarowa

18.06 – 25.06.2012
W programie: FILIPI, SALONIKI, KALAMBAKA, DELFY, ATENY,
KORYNT, MYKENY, EPIDAUROS.
CENA:
 2430 zł przy 40-45 osobach płacących
 2620 zł przy 30-39 osobach płacących

Zapisy w kancelarii parafialnej.
Kontakt: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
w Strzelcach Opolskich, tel.: 77 461 42 88
UWAGI:
 Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 50 euro).
 Opcjonalnie przy pobycie na Riwierze Olimpijskiej Noc Grecka – ok. 3 godziny pokaz
greckiej kultury i tradycyjnych tańców, połączony z degustacja specjałów greckiej
kuchni. Koszt 20 euro/os.

Spotkania Ministrantów i Marianek w każdą sobotę
o godz. 10.00.
Spotkania kandydatów na ministrantów w sobotę
o godz. 11.00. Zapraszamy chętnych chłopaków od klasy
trzeciej, którzy chcieliby dołączać do grona ministrantów.
Kochani Rodzice zwracamy się do Was z gorącą prośba o
słowa zachęty dla waszych dzieci. „Służba przy ołtarzu jest
nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą
świętą posługą”(bł. Jan Paweł II).

