parafii pw. NSPJ w Raciborzu

1

gazetka parafii Podwyższenia Krzyża Św. w
Strzelcach Opolskich
nr 68/2012

29 lipca 2012

XVII Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Jana (J 6,1-15)
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł
za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy
chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł
oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa:
„Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział
bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba,
aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona
Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu
tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus
więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z
rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które
zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud
uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy
więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się
znów na górę.”.
Można dziś mówić ze zdziwieniem o
problemie kupowania chleba, bo sieć
marketów i półki pełne towarów zacierają
wiele istotnych prawd. W czasach Jezusa
nie było tylu sklepów i sklepików, nie
oferowano kilku gatunków chleba i
rogalików, nie piło się coli i nie chodziło do
szkoły w markowych kurtkach czy butach.
Tego wszystkiego nie było, ale był świat i
ludzie, którzy żyli, i Jezus, który do nich
został posłany przez Ojca.
Każde ludzkie rozwiązanie wobec
głodnego
tłumu
na
pustyni
było
niewystarczające.
Przyszło
więc

rozwiązanie Boże – cud rozmnożenia
chleba. Dopiero wtedy niektórzy mówili:
„On rzeczywiście jest tym prorokiem, który
miał przyjść na świat”.
Panie Jezu Chryste, daj nam tak
przeżywać Eucharystię, abyśmy z tej
uczty miłości czerpali moc do miłowania
Ciebie i naszych bliźnich. Niech Twoja
miłość umocni naszą wiarę i pozwoli nam
zachować godność dzieci Bożych w
nadziei życia wiecznego.
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PONIEDZIAŁEK – 30.07.2012
7.00 - Za + syna Eugeniusza, ++ z rodziny i d. w c.
18.00- Za + ojca Józefa Sempryk w rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i św. O. Pio o szczęśliwy powrót córki i syna oraz o błog. Boże w rodzinie.
WTOREK – 31.07.2012 – Wsp. św. Ignacego z Loyoli
7.00 - Bo B. Op. i MB Fatm... z ok. urodzin Księdza Proboszcza.
18.00- Za + Pawła Gawlik w r. śm., ++ rodz., teściów, brata Herberta i o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Za + męża i ojca Walentego w rocz. śm i ++ z rodziny Ochwat i Deja.
ŚRODA – 1.08.2012 – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... o z zdrowie i błog. Boże dla całej rodz. oraz za ++ rodz. i d. w c.
18.00- Za + męża Franciszka Kubik z ok.. ur., + brata ks. Antoniego, ++ rodziców, + ks. prałata
Antoniego Jokiel, ++ z rodziny Kubik i Moczygeba.
I CZWARTEK miesiąca – 2.08.2012
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00- Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Szumskiego w rocz. śm., jego rodziców Pawła
i Katarzynę, wujka Romana, teściów Józefa i Jadwigę.
- Za + Ewelinę Lenkiewicz – Kałamajską w 30 dzień po śmierci.
I PIĄTEK miesiąca – 3.08.2012
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
18.00- Za + Edwarda Kabaj w 3 rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron i d. w c.
- Za + Ryszarda Szymanis (od sąsiadów z ul. Topazowej i Nefrytowej).
I SOBOTA miesiąca – 4.08.2012 – Wsp. św. Jana Marii Vianneya
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i Członków Żywego Różańca
- Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej (Józefa, Jana, Kazimierza, Grzegorza,
Franciszka, Alojzego, Mieczysława i Józefa)
11.00- Msza św. ślubna: Kurzepa Rafał i Piontek Sandra
18.00- Za + Helenę Strzałek, 2 mężów ich rodz., Alfreda Lot, teściów oraz + Pelagie Burczyk.
- Za ++ teściów Feliksa i Katarzynę, + męża Henryka, rodz. Jana i Paulinę i ++ z rodziny.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.08.2012
7.00 - Za + Czesławę Wawrzkiewicz w 30 dzień po śmierci.
8.30 - Za + syna Waldemara w 30 rocz. śm., + matkę Katarzynę, teścia Walentego.
10.00- Za + męża, ojca i dziadka Józefa , ++ rodziców z obu stron i d. w c.
11.15- Msza św. poślubna do B. Op. i MB Fatm... w int. Sandry i Rafała oraz błog. Boże i
zdrowie w rodzinach Kurzepa i Piontek.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 25 rocz. ślubu Barbary i Józefa Piontek.
12.15- chrzest: Jakub Jarmołowicz.
15.00- Za ++ teściów Jana i Marię, ++ dziadków, ++ z rodziny Weres i Hamryszak i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 80 rocz. ur. Franciszka oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
16.00- Nabożeństwo.
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NIEDZIELA XVII ZWYKŁA. Dzisiaj około godz. 17.00, na parkingu obok
cmentarza komunalnego powitanie pielgrzymów powracających z Góry św.
Anny, a następnie wspólna procesja do kościoła parafialnego. Serdecznie
zapraszamy parafian do udziału. Dzisiaj nieszporów nie będzie.
Od poniedziałku do soboty Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.
Zakończenie Mszą św. w sobotę o godz. 10.30 na jasnogórskim szczycie.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Proboszcza
W środę wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora
Kościoła. Około godz. 11.00 powitanie uczestników Pieszej Opolskiej
Pielgrzymki na Jasną Górę. W kościele św. Wawrzyńca Msza św. dla
pielgrzymów.
W czwartek (2 sierpnia ) święto Najsw. Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli.
I Czwartek miesiąca czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie zakonne
i misyjne. Po Mszy św. rano i wieczorem nabożeństwo eucharystyczne.
I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 - Msza św., wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja przez cały
dzień. O godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci
Męki Pańskiej. O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające.
W sobotę wspomnienie św. Jana Marii Vianeya, kapłana.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach I Sobót miesiąca o które prosiła Matka
Boża w Fatimie. O godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza święta. Po Mszy
św. nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej i zmiana tajemnic.
W miesiącu sierpniu nie będzie odwiedzin chorych.
W niedzielę na Górze św. Anny Uroczystości Matki Boskiej Anielskiej.
Dzisiaj i 2 sierpnia oraz w przyszłą niedzielę można zyskać w kościołach
parafialnych odpust zupełny zwany „Porcjunkulą”. Odpust ten można zyskać
tylko jeden raz. Nazwa pochodzi od małego kościółka w Asyżu zbudowanego
przez św. Franciszka.
Warunki zyskania odpustu:
 sakrament pokuty i Komunia św.
 nawiedzenie kościoła i modlitwa Ojcze nasz…i Wierzę w Boga …
 dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego;
 wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
Spowiedź św. w tym tygodniu codziennie pół godziny przed Mszą św.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i opieki naszej
Fatimskiej Pani.
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KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO
Drodzy Diecezjanie!
W tym roku świętujemy 40-lecie
utworzenia diecezji opolskiej, a także 20.
rocznicę ustanowienia przez bł. Jana Pawła
II metropolii górnośląskiej, w skład której
wchodzą archidiecezja katowicka oraz
diecezje gliwicka i opolska. Motywowani
troską o umocnienie wzajemnych więzi
Kościołów lokalnych w ramach naszej metropolii, ustaliliśmy wraz z
biskupami katowickim i gliwickim, że odtąd wymiar metropolitalny będą
miały następujące pielgrzymkowe spotkania w naszych diecezjach:
pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej w Piekarach Śląskich (w
ostatnią niedzielę maja); Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
w dawnej cysterskiej świątyni w Rudach oraz obchody Podwyższenia
Krzyża Świętego na Górze Świętej Anny (zwykle w drugą sobotę
września), zwłaszcza wieczorna procesja ze świecami.
Mając to na uwadze, w imieniu biskupa gliwickiego Jana Kopca,
serdecznie zapraszam wszystkich drogich współbraci w kapłaństwie, osoby
życia konsekrowanego i lud wierny naszej diecezji do Rud w Uroczystość
Wniebowzięcia NMP, w środę 15 sierpnia br., na uroczystą Sumę o godz.
11.00, której przewodniczyć będzie nasz metropolita abp Wiktor Skworc.
W kontekście wakacyjnego pielgrzymowania zachęcam także do
ochotnego udziału w tegorocznej 36. Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na
Jasną Górę w dniach 29 lipca – 4 sierpnia br., w letnich uroczystościach
annogórskich i we wszelkich lokalnych uroczystościach odpustowych.
Niech te modlitewne spotkania będą radosnymi aktami uwielbienia
składanymi Bogu za dar naszej diecezji w 40-lecie jej powstania.
Na trud pielgrzymowania i radość wakacyjnego wypoczynku z serca
Wam błogosławię.
Biskup Andrzej Czaja
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