VNIEDZIELA
WIELKANOCNA

Głos Parafii

P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 7/2020(463) 16 lutego 2020

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza(Mt 5,17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieśd Prawo albo
Proroków. Nie przyszedłem znieśd, ale
wypełnid. Zaprawdę bowiem, powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,
aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych
przykazao, chodby najmniejszych, i uczyłby tak
ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie
niebieskim.
A kto je wypełnia i uczy wypełniad, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo
powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwośd nie będzie większa niż uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa,
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi ( …)
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa(…)
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz
dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na
niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na
Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo
nawet jednego włosa nie możesz uczynid białym albo czarnym. Niech wasza mowa
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».
Pan Jezus nie zmienia przykazań Starego Testamentu. On je wypełniai uczy
wypełniać. Przywraca im właściwy sens. Bo faryzeusze i uczeni w Piśmie zdążyli już je
po swojemu powykręcać. Ale uczniowie Jezusa muszą żyć wedle ich pierwotnego
sensu. Mają być bardziej wierni temu prawu niż faryzeusze i uczeni w Piśmie. Czyli,
zgodnie z sugestią św. Pawła, muszą na nie spojrzeć oświeceni Bożą mądrością.

____PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____
PONIEDZIAŁEK – 17.02.2020
7.00 - Za † Franciszka Lach w 50 r. ś., Rozalię, Stanisława, Bolesława, Bogumiłę, Wiesławę,
dziadków i krewn. z o. s.
18.00 - Za † ciocię Urszulę Langer
- Za † m. Irenę w k. r. ś., †† z rodz. i d. w c.
WTOREK – 18.02.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Daniela z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
18.00 - Za † m. i o. Jerzego z ok. ur., rodz. i teś, szw. Jadwigę i †† z rodz.
- Za † Danutę Nowak w k. r. ś., jej †† rodz. i d. w c.
ŚRODA – 19.02.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy z ok. 70 r. ur.
18.00 - Za † s. Eleonorę Łabędzką, siostrzen. Halinę Gniewaszewską w 6 r. ś., Janinę i Franciszka
Tokarczyków
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Haliny z ok. 63 r. ur. i w int. dzieci Łukasza i Moniki z ok. ur.
CZWARTEK – 20.02.2020
7.00 - Za † o. Jerzego w k. r. ś., m. Annę, s. Reginę, szwag. Anielę, teś. Tadeusza, †† z pok. z o. s.
18.00 - Za †† rodz. Jadwigę i Pawła Bartosiak, br. Jana, teś. Stanisławę i Mieczysława Kwaśny,
†† z rodz. z o. s. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marii i Andrzeja z ok. 30 r. śl. i o bł. B. w rodz.
PIĄTEK – 21.02.2020
7.00 - Za † o. Kazimierza w k. r. ś., m. Anastazję, s. Henię, dziadk. Krajewskich i Czerwioskich i d. c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † m. Romana Przeździak w 9 r. ś., †† z rodz. Przeździak i Maksel
- Za †† rodz. Bronisławę i Józefa Żądło, brata Józefa, dziadków i †† z rodz.
SOBOTA – 22.02.2020 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła
7.00 - Za † t. Jana, m. Anielę, br. Zbigniewa, †† z rodz. i d. w c.
18.00 - Za † Alojzego Gorol w 1 r. ś.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Urszuli z ok. 70 r. ur. i o bł. B. w rodz.
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020
7.00 - Za † br. Jerzego w 30 d. p. ś., rodzeo. i d. w c.
8.30 - Za † Jerzego w 17 r. ś., ojca, teściów, †† z rodz. i o bł. B. w rodz.
- Za †† Rozalię i Juliana Stanuch w k. r. ś., †† z rodz. Jaśkiewicz i Stanuch
10.00 - Za †† rodz. Jerzego i Jadwigę Strzelczyk, br. Andrzeja, †† z rodz. Strzelczyk i Ploch
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. 65 r. ur.
11.15 - Za †† rodz. i teś. Helenę i Władysława Hajda, Jadwigę Hajda, Stanisławę i Franciszka
Marciniszyn, br. Władysława, kuz. Stanisława, †† z pokr. i d. w c.
- Za † m. Władysława Czerniec w 4 r. ś., Zofię, †† z rodz. Czerniec i Kuliś
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Beaty z ok. 50 r. ur. i o bł. B. i zdr. w rodz.
- Za † br. Michała Jankowskiego (od siostry Teresy z rodz.)

__OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ___
1. VI NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół zachęca nas dzisiaj słowami modlitwy, abyśmy stawali się
godnym mieszkaniem dla Boga.Nie jest ważne co posiadamy, ale to jaką drogą idziemy przez
życie i jak realizujemy życiowe powołanie.
O godz. 16.00 nieszpory niedzielne, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W czwartek 20 lutego przypada wspomnienie dzieci fatimskich; świętych Franciszka
iHiacynty Marto, dwójki rodzeostwa, uczestników objawieo fatimskich w 1917 roku.
4. W piątek wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki.
5. W piątek o godz. 16.00 w hali sportowej przy ul. Kozielskiej odbędzie się turniej piłkarski
o puchar ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego. Wystąpią drużyny księży z diecezji
częstochowskiej i opolskiej oraz drużyny policji, nauczycieli, samorządowców i służby
więziennej, serdecznie zapraszamy do rodzinnego kibicowania.
6. W sobotę święto Katedry Św. Piotra Apostoła.
Od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
7. W niedzielę 23 lutego rozpoczynamy Dni Eucharystyczne przygotowujące parafię do
owocnego przeżycia wielkopostnej pokuty.Wielki Post rozpoczynamy Środą Popielcową, która
przypada w tym roku 26 lutego.
8. Doroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od 1 do 4 marca.
Rekolekcjom przewodniczyd będzie ks. Prof. Robert Żwirek wykładowca w Wyższym
Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej.
9. Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego
w Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kominka 1a) w następujące soboty: 22 i 29 lutego oraz
7 marca; rozpoczęcie o godz. 10.00, zakooczenie ok. 15.00. Zgłoszenia na kurs należy kierowad
na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
10. Zakooczyły się prace związane z wymianą lamp i oświetlenia na energooszczędne
w pomieszczeniach zakrystii kościoła i pomieszczeo przyległych oraz na ukooczeniu są prace
malarskie w tych pomieszczeniach, dziękujemy za wszelkie ofiary na ten cel przeznaczone.
11. Serdeczne podziękowanie kierujemy do wszystkim pao z zespołu parafialnego CARITAS za
zaangażowanie i pomoc w przygotowanie spotkania dla chorych z okazji Światowego Dnia
Chorego. Dziękujemy także strzeleckiemu zespołowi Viva la Musica za piękny koncert
dedykowany wszystkim chorym i cierpiącym. Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy
dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

„Rozdzierajcie wasze serca a nie szaty”
Jakie znaczenie ma dla nas , ludzi wierzących
rozpoczynający się niebawem Wielki Post?
Czy to tylko obrzęd? Prochem jestem i w proch się
obrócę...Symbol popiołu ma swoją przyciągającą
siłę. Chrześcijanie przejęli ten znak z tradycji
żydowskiej. Biblia wielokrotnie odwołuje się do
popiołu. Izajasz nazywa bałwochwalcę zjadaczem
popiołu (Iz 44,20). Serce jego jak popiół! Życie jego nędzniejsze niż glina! (Mdr 15,10). Pyszni
zobaczą siebie jako obróconych z powrotem w popiół na ziemi (Ez 18,18).
Ci jednak, którzy widzą swoje grzechy i pragną nawrócenia, wyznają jak Abraham, że sąpyłem i
prochem (Rdz 18,27). Siadanie na popiele lub posypanie się nim jest gestem uniżenia się przed
Stwórcą. Hiob kooczy swój spór z Bogiem wyznaniem: odwołuję, co powiedziałem, kajam się w
prochu i w popiele. (Hi 42,6). Król Niniwy przejęty słowem proroka Jonasza Wstał z tronu, zdjął
z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele.
Popiół jest również znakiem żałoby. Wyraża smutek człowieka doświadczonego
nieszczęściem. Stary Testament dostrzegał związek między nieszczęściem a grzechem.
Żydzi zagrożeni śmiercią posypywali swoje głowy popiołem . Psalmista modli się: Albowiem jak
chleb jadam popiół i z płaczem mieszam mój napój (Ps 102,10). Popiół to symbol kruchości
naszego istnienia zagrożonego chorobą, bólem, wojną, śmiercią.
W Środę Popielcową językiem symbolu wyrażamy prawdę o ludzkiej grzeszności
i przemijalności. Kto widzi i grzech, i śmierd, ten rozumie nadzieję, którą ofiaruje Ewangelia.
Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały pokonuje zło grzechu i zło śmierci. W Nim spełnia się
zapowiedź Mesjasza, który pociesza wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dad zamiast
popiołu (Iz 62, 2-3). Ten, kto dziś przyjmuje popiół na głowę, ma szansę kiedyś na wieniec
i odwrotnie. Kto dziś sam stroi się w wieniec, wybiera na przyszłośd popiół.
Życzymy wszystkim Parafianom, aby Wielki Post tego roku przyniósł nam wszystkim
odnowę nadziei, która rodzi się z miłości i wiary. Szczególną okazją do poszukiwania owej
nadziei mogą byd nabożeostwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, które pozwalają nam
duchowo łączyd się z Chrystusem – bolejącym Dawcą Nadziei! Już dzisiaj zachęcamy również
do zaplanowania sobie czasu na tegoroczne Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które
rozpoczną się1 marca br. Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi w czasie wielkopostnej
pokuty. Niech to będzie dla nas czas powstawania z niewoli grzechu do świętości życia.

