VNIEDZIELA
WIELKANOCN

Głos Parafii

P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 6/2020(462) 09 lutego 2020

V NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza ( Mt 5,13-16 )
Wy jesteście światłem świat
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolid? Na
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy
jesteście światłem świata. Nie może się ukryd miasto położone na górze.
Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest
w niebie».
BYĆ ŚWIATŁOŚCIĄ
W Kazaniu na Górze, po wypowiedzeniu ośmiu
błogosławieostw, Jezus przedstawił kodeks moralny
określający najważniejsze zasady postępowania, życia,
wiary. Już samo stwierdzenie "Wy jesteście solą dla
ziemi.” (Mt 5,13a) jest tak znamienne, że my, jako
chrześcijanie, powinniśmy czud się wybraocami, którzy
mają szczęście odczytywad Słowa Chrystusa skierowane
przecież do wszystkich, do tych, których już nie ma, do
nas i do tych, którzy po nas nastąpią. Ale bycie
wybraocem zobowiązuje. Do czego zobowiązuje? Na to
pytanie Jezus Chrystus też daje nam jasną odpowiedź:
„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie.”Dlatego też Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata; kto
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).
Tak więc w życiu trzymaj się mocno Chrystusa, On jest nadzieją twojego zbawienia.

____PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____
PONIEDZIAŁEK – 10.02.2020 – św. Scholastyki
7.00 - Za † m. Alfredę Wnękowicz z ok. ur., o. Władysława Wnękowicz, bratan. Tomka, †† z rodz.
Wnękowicz i Bolechowskich

18.00 - Za † Agnieszkę Staroszczyk, jej m. Stefana, cór. Elżbietę, †† z rodz. i pokr.
- Za † m. Antoniego w 24 r. ś., rodz., teś., szwagr., szwagier., br. i d. w c.
WTOREK – 11.02.2020 – NMP z Lourdes
7.00 - Za †† rodz. Piotra i Wiktorię Piechaczek, †† rodzeo., m. Jerzego, teś. Franciszka i Paulinę, †† z
rodz. z o. s. i d. w c.

9.00 - W int. chorych i w podeszłym wieku (z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych)
18.00 - Za † m. Mariannę, t. Stanisława, Antoniego i Stefanię Polny, †† z rodz. z o. s. i d. w c.
- Za † o. Piotra w k. r. ś., jego †† rodzic., rodzeo. i d. w c.
ŚRODA – 12.02.2020
7.00 -Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Zofii z ok. 70 r. ur.
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. i ś. o. Pio w int. Marceliny z ok. 18 r. ur. i o bł. B. w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Jana Pawła w int. Jagody o szcz. przeb. oper. i powr. do zdr.
CZWARTEK – 13.02.2020 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za †† Ryszarda, Bożenę, Janinę, Andrzeja, Janusza, Izabelę Ciemięga, Marcina, Wiktorię, Marię
Nowakowskich i Barbarę Tomanek

9.00 - W int. chorych i starszych (z błog. lurdzkim)
18.00- Za † Karola Krawczyk z ok. ur.
- Za † Helenę Kuboo w r. ś., †† z rodz. Kuboo i Gerlich
- Za † Stanisławę Skałecką
- Za † Teresę Wolny (int. od. mieszkaoców z ul. Kard. Wyszyoskiego 10)
PIĄTEK – 14.02.2020 – św. Cyryla i Metodego
7.00 - Za †† rodz. Wincentego i Różę, br. Ryszarda, Romana, Rajnharda, s. Magdalenę, brat.
Antoninę, Gertrudę, szw. Tomasza, Józefa, Gintra, siostrzeo. Andrzeja, dziadków z o. s. i d. w c.

15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za †† rodz. Gertrudę i Augustyna Burczek i †† z pokr.
- Za †† rodzeo. Jerzego, Henryka, Teofila, Jana, s. Klarę, Urszulę, Elżbietę, †† z rodz. Janocha,
Klejman, Szczędzina i Biskup

SOBOTA – 15.02.2020
7.00 - Za † syna Rudolfa w k. r. ś., m. Stefana, †† z rodz. i d. w c.
18.00 - Za † Stanisława w 40 r. ś., m. Marię, †† z rodz. Ataryk
- Za †† rodz. Józefa i Weronikę Skóreckich, br. Stanisława, Jakuba, s. Marię i Annę, brat. Marię,
szw. Józefa i d. w c.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.2020 – DZIEO PAPIESKI
7.00 - Za † m. Marię Szustka w 1 r. ś., †† z rodz. i pokr.
8.30 - Za †† rodz. Helenę i Henryka Ferdynus, s. Marię i Danutę, teś. Kazimierza Skwara, dz. z o. s. i d. c
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Haliny, Albina oraz Urszuli z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
10.00 - Za † Michała Jankowskiego (int. od chrześniaka Włodzimierza z rodz.)
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stanisławy Jureczko z ok. 75 r. ur. i o bł. B. w rodz.
11.15 -Do B. Op. p. w. MB Nieust. Pom. w int. Rozalii, Marty, Laury, Żanety z ok. ur., za żyj. i †† z rodz.
Angielskich, Sienkiewiczów, Plazów i Kostrzewa
- Za † brata Kazimierza Kościaoskiego (int. od siostry Jadwigi z rodz.)
12.15- CHRZEST: Adam Aleksander Żurowski,
15.00 -Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy z ok. 60 rocz. ur. o bł. B. i zdr. dla dzieci, wnuków i w rodz.
- Za † żonę Marię Frank, córkę Urszulę i zięcia Zbigniewa

__OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ___
1. V NIEDZIELA ZWYKŁA. O godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Scholastyki.
Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. o. Pio.
3. W poniedziałek 10 lutego o godz. 19.00 w Hali Sportowej przy ulicy Kozielskiej w
Strzelcach Opolskich odbędzie się koncert charytatywny „Serce dla Mateusza”, serdecznie
zapraszamy w imieniu samorządu uczniowskiego i uczniów klasy I Technikum
Mechanicznego.
4. We wtorek 11 lutego obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes .
Począwszy od 11 lutego do 16 lipca 1858 w grocie w Lourdes miały miejsce objawienia Matki
Bożej Niepokalanej. Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II 11 lutego jest
Światowym Dniem Chorych.
O godz. 9.00 Msza św. w int. chorych i osób starszych z udzieleniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. Zespół CARITAS zaprasza do auli parafialnej na radosne
spotkanie przy kawie. Towarzyszyd nam będzie strzelecki zespół Viva la Musica.
5. W czwartek 13 lutego przeżywamy w naszej parafii Dzieo Fatimski. W tych trudnych
i niepewnych czasach pragniemy na nowo zawierzyd Matce Bożej z Fatimy los Kościoła i
świata i modlid się o pokój i nawrócenie grzeszników. Zapraszamy do owocnego przeżycia
Dnia Fatimskiego przez udział w Najśw. Eucharystii i nabożeostwie różaocowym.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 - dla chorych i osób starszych i wieczorem o godz. 18.00.
Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; w południe o 12.00 i wieczorem o godz. 19.00.
6. W piątek święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.
W tym dniu przypada także wspomnienie św. Walentego, męczennika.
W parafii Grodzisko odpust parafialny ku czci św. Walentego.
7. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia koronki.
8. W sobotę o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
9. Rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, które trwad będą do 23 lutego.
Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku, wzmocnienia sił fizycznych, duchowych i
błogosławieostwa Bożego.
10. Wielki Post rozpoczynamy w tym roku 26 lutego. Poprzedzony będzie Dniami
Eucharystycznymi, które są duchowym przygotowaniem parafii do wielkopostnej pokuty.
11. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce samolotowej na Sycylię do sanktuarium MB
Płaczącej w Syrakuzach. Zapisy w kancelarii parafialnej do 16 lutego.
12. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc. Serdeczne podziękowanie kierujemy
do wszystkim panów za zaangażowanie i pomoc w demontażu stajenki betlejemskiej i
choinek świątecznych.
Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom dobrej i błogosławionej niedzieli.

_______11 LUTEGO – WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES______
Południowa Francja przy granicy z Hiszpanią, rok 1858.
Niezbyt bogate, kilkutysięczne miasteczko Lourdes, położone
w Pirenejach. Nad przepływającą opodal rzeką Gave,
w przedpołudnie 11 lutego, młoda Maria Bernadetta
Soubirous, wraz z dwiema koleżankami zbiera drewno na opał.
Nagle w nadrzecznej grocie, zwanej Massabielle, oczom
zmęczonej dziewczynki ukazuje się niezwykły widok. Oto przed
nią pojawia się tajemnicza pani w lśniąco białej szacie. Z
czasem przychodzą wraz z nią zwykli gapie, a później - coraz
większe rzesze ludzi, przekonanych, że w Lourdes dokonał się
prawdziwy cud…

Ja jestem „Niepokalane Poczęcie”
Skromna, prosta dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki i Franciszka Soubirous byłego młynarza, stała się narzędziem, którym Matka Boża posłużyła się, aby przekazad
ludzkości swoje orędzie. Maryja objawiła się światu jako „Niepokalane Poczęcie”.
Wezwała grzeszników do czynienia pokuty oraz cały Kościół do nawrócenia
i odmawiania modlitwy różaocowej. Na miejscu objawieo kazała wybudowad kościół
(bazylika konsekrowana w 1876 r.). Za sprawą Matki Bożej w Lourdes dochodziło do
coraz to bardziej oczywistych cudów, głównie uzdrowieo. Z czasem miejsce to stało się
celem pielgrzymek chorych z całego świata, w nadziei uzdrowienia.

– ŚWIATOWY DZIEO CHOREGO–
Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym
Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzieo napisał:
Światowy Dzieo Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, w konsekwencji
wielu katolickich instytucji, działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności
świeckiej, na koniecznośd zapewnienia lepszej opieki chorym, pomagania chorym
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na
płaszczyźnie nadprzyrodzonej, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot
chrześcijaoskich, rodzin zakonnych i popieranie
cennego zaangażowania
wolontariatu.
Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych będzie
we wtorek 11 lutego o godz. 9.00, serdecznie zapraszamy.

