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VI Niedziela Wielkanocna
Z Ewangelii wg św. Jana (J 15,9-17)
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem,
aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami,
bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz
trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam
przykazuję, abyście się wzajemnie miło wali ”

Są różne definicje przyjaźni. Jedne
wskazują na elementy charakterologiczne,
inne na zainteresowania, ale nie brakuje i
takich, które mają znacznie głębszy
fundament z planami na całe życie. Dlatego w
mówieniu o przyjaźni pojawia się pewna
ostrożność. Zamiast mówić, że ktoś kogoś
kocha, to słyszy się stwierdzenia, że ktoś się

zakochał, tzn. że nie jest pewien, czy to
uczucie przerodzi się w głęboką i trwałą
miłość.
Jezus
podał
najpełniejszą
i
najszlachetniejszą definicję przyjaźni. Jest to
wzajemna miłość zdolna do składania ofiar i
zdolna do służby bez oczekiwania na
korzyści.

Panie Boże, miej w opiece wszystkie
przyjaźnie i miłości. Niech Twoje słowo
umacnia wszystkich zatroskanych o
wspólne dobro i zachowanie więzi. Broń
nas, Ojcze, przed podejrzliwością wobec
przyjaciół i daj nam siłę do znoszenia
przykrości ze strony tych, których
kochamy.
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PONIEDZIAŁEK – 14.05.2012 – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
7.00 - Do B.Op. i MBFat...z okazji 7 rocznicy urodzin Marysi oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę Bożą w rodzinie z okazji ur.
Zofii oraz za + męża Jerzego.
- Za + mamę Zofię z ok. imienin, ojca Henryka w rocz. śm., teściową Olgę i ++ z pokrew.
WTOREK – 15.05.2012 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZB. I MĘCZ., PATRONA
POLSKI
7.00 - Za + syna Rudolfa, + męża Stefana i ++ z rodziny.
18.00 - Za + matkę Zofię Kowolik z ok. imienin i urodzin, + ojca Józefa, brata Jana, męża
Grzegorza, ++
z rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i dusze w czyśćcu.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. imienin Zofii.
ŚRODA – 16.05.2012

7.00 - Do B.Op. i MBFat. z prośbą o zdrowie dla chorej Jolanty.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Za ++ Eugenię i Stanisława, ++ rodz., rodzeństwo, + syna Jana, zięcia Kazimierza,
wnuka Marka i dusze w czyśćcu.
- Za + ojca Józefa Goliszewskiego, za ++ z pokrew. i dusze w cz.
CZWARTEK – 17.05.2012

7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Stefani z ok. 80 r. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny a także za
+ syna Jana
męża Michała i ++ z rodziny.
- Za + męża Bronisława w 20 rocz. śm. i za ++ z rodziny i pokrewieństwa.
PIĄTEK – 18.05.2012

7.00 - Za + Szczepana Petela w 30 dniu po śmierci.
18.00 - Za ++ Łucję i Jerzego Szlisz, ++ rodziców z obu storn, rodzeństwo i dusze w cz.
- Za + syna Macieja w dniu urodzin.
SOBOTA – 19.05.2012
7.00 - Za ++ rodziców Janinę i Ryszarda, ++ teściów i ++ z rodziny i pokrew.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Stokowy.
- Za + męża Henryka Bioły w rocz. śm. i dusze w cz.
NIEDZIELA – 20.05.2012 - VII WIELKANOCNA - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
7.00 - Za ++ rodziców Janinę i Kazimierza, teściów Rozalię i Mikołaja, siostrę Halinę oraz
dziadków z obu stron.
8.30 - Za ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Gertrudę
i Katarzynę,
za ++ dziadków oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
- Za ++ ojców Leonarda i Stanisława, ++ z rodziny i dusze w cz.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Emilki z ok. 6 rocz. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Za + mamę Katarzynę Grędusz w rocz. śm., + ojca, siostrę Lidię, ++ z rodz. i d. w c.
11.00 - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
15.00 - Za + matkę Zofię, ojca Ignacego, żonę Krystynę Sierżęga, siostrę Stanisławę, ++ z rodz. i
d. w c.
- Za + Adama Walczak w 30 dniu po śm.
16.30 - Nabożeństwo majowe dla dzieci komunijnych i dla parafian.
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Niedziela VI Wielkanocna. Dzisiaj święto Matki Bożej Fatimskiej.
W naszej parafii uroczyste obchody Dnia Fatimskiego z okazji 95 rocznicy objawień.
W Orędziu Fatimskim przekazanym całemu światu przez troje pastuszków, Matka Boża
wzywa do codziennego odmawiania modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie
i nawrócenia grzeszników.
Zapraszamy do pięknego przeżycia Dnia Fatimskiego w duchu zawierzenia
i wynagrodzenia.
O godz. 19.00 Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej z okazji 95 rocznicy objawień.
O godz. 20 00 nabożeństwo fatimskie z procesją ze świecami.
Podczas wieczornego nabożeństwa nastąpi poświecenie ołtarza relikwii błog. Jana
Pawła II i uroczyste złożenie relikwii w papieskim ołtarzu przy kaplicy Miłosierdzia
Bożego.
W poniedziałek obchodzimy Święto św. Macieja, Apostoła.
W poniedziałek przypada 9 rocznica konsekracji ks. Bpa Pawła Stobrawy.
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. Dni Krzyżowe.
Celem tych dni jest modlitwa o obfite plony ziemi oraz o błog. Boże dla ludzkiego trudu.
Procesje błagalne do krzyża i modlitwy o urodzaje będą w poniedziałek, wtorek i środę
o godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.
W poniedziałek procesja do Krzyża Papieskiego (przy ul Kard Wyszyńskiego).
We wtorek procesja do Krzyża Eucharystycznego (skrzyżowanie ul. Agatowej
i Bursztynowej).
W środę procesja do Krzyża Misyjnego (plac kościelny).
W środę Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci.
W środę o godz. 18.30 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych z okazji zbliżającej się
uroczystości I Komunii świętej. Dzieci komunijne mają w tym tygodniu spotkania
i próby we wtorek i w czwartek o godz. 16.00.
W piątek rozpoczęcie nowenny do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.
W sobotę spowiedź św. dla dzieci komunijnych , dla ich rodziców i chrzestnych.
 godz. 16.00 chłopcy z rodzicami
 godz. 16.30 dziewczynki z rodzicami
 godz. 17.00 spowiedź św. dla parafian i gości.
W niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W naszej parafii o godz. 11.00 Uroczystość I Komunii św.
Nabożeństwo majowe dla dzieci komunijnych i parafian o godz. 16.30.
Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy serdeczne
Bóg zapłać za złożone ofiary, życzliwą pomoc i modlitwę.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.

4

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

95 ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Dzisiaj przypada 95. rocznica objawień fatimskich. To
najbardziej znane orędzie maryjne skierowane do całej
ludzkości. Objawienia fatimskie, to wizje, podczas których
Matka Boża za pośrednictwem trojga dzieci z Fatimy
wezwała świat do modlitwy i pokuty oraz zapowiedziała
cierpienia Europy, w której panują dwa reżimy totalitarne.
13 października 1917 koło wioski Fatima w Portugali –
po zapowiedzi Matki Bożej – zgromadziło się prawie 100
tysięcy ludzi, by obejrzeć cud. Wcześniej przez pół roku –
dokładnie 13 dnia miesiąca – ukazywała się trójce dziecipastuszków: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Zapowiedziała
wówczas II Wojnę Światową i totalitarne rządy w Europie,
przekazała też dzieciom trzy tajemnice, zwane Tajemnicami
Fatimskimi.
Zaraz potem dzieci aresztowano i zamknięto na dwa dni w więzieniu przez władze gminy,
które były nieprzychylne kościołowi. Mimo straszenia i gróźb, nie ujawniły tego, co im
przekazała Matka Boska.
Pierwszą tajemnicą była wizja piekła, druga dotyczy ustanowienia nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi. Matka Boska, ukazując się w Fatimie, wskazała na swe
Niepokalane Serce jako na pewną drogę ocalenia i uniknięcia zapowiedzianej kary.
Aby temu zapobiec, ludzie powinni ofiarowywać Komunię Św. w pierwsze soboty na
zadośćuczynienie. Prosiła o ofiarowanie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, stwierdzając, że to
jedyny sposób na nawrócenie tego kraju i uchronienie świata przed błędami komunizmu.
Trzecia tajemnica Fatimska nie była znana aż do 2000 roku. Zapiski Łucji dos Santos
dotyczące Tajemnic, znajdowały się w archiwum watykańskim, zapoznawali się z nimi kolejni
papieże. Treść trzeciej tajemnicy ujawniono 26 czerwca 2000 roku na specjalnej konferencji
prasowej w Watykanie. W wizji dzieci zobaczyły ubranego na biało biskupa, który podążając z
trudem ku Krzyżowi między ciałami męczenników, pada jak martwy pod kulami z broni palnej.
Według słów Łucji, wizja dotyczyła prześladowań chrześcijan, szczególnie przez system
komunistyczny, a główną osobą wizji jest Ojciec Święty. Dodała, że popiera interpretację Jana
Pawła II, który po zamachu w 1981 roku mówił o jednej ręce, która strzelała, i o drugiej, która
prowadziła kulę.
Dwoje młodszych dzieci – Franciszek i Hiacynta zmarło niedługo po objawieniach (w
1919 i 1920 roku), Łucja została zakonnicą i zmarła w wieku 98 lat 13 lutego 2005 roku. Matka
Boża objawiała się jej jeszcze w 1925 i 1927 roku, a najprawdopodobniej także i później.
13 maja 2000, w kolejną rocznicę pierwszego ukazania się Maryi, Jan Paweł II
beatyfikował w Fatimie dwójkę rodzeństwa.
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