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XIX Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Jana (J 6,41-51)
„Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział:
Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest
Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może
On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem. Jezus rzekł im w odpowiedzi:
Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli
go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; (...) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę
na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja
jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.
Pan Bóg chciał dotrzeć do każdego człowieka,
bez względu na jego zdolności intelektualne.
Chciał wypełnić serce ludzkie sobą niezależnie od
tego, czy jest to serce geniusza, czy serce
upośledzonego człowieka. Przez uszkodzony
słuch czy wzrok Pan Bóg nie może dotrzeć do
kaleki przy pomocy piękna i mądrości dzieła
stworzenia i dlatego znalazł inną formę, dostępną
dla każdego. Stał się pokarmem. Każdy, kto może
przyjmować pokarm, może też wypełnić serce
swe Bogiem. Chrystus ma smak chleba i wina.
Tajemnica to wielka. Zdumiewa swoją prostotą.
Wśród pokarmów rozłożonych na stołach ziemi
leży ten Boski pokarm dający życie wieczne.
Przemieniający człowieka.
Zdumiewa jednak fakt, że im łatwiej
o spotkanie z Bogiem, tym trudniej to ludziom
przychodzi. Najgłębiej przeżywają Boga
w nadzwyczajnych okolicznościach, oczarowani
potęgą gór, ciszą jeziora, bielą padającego śniegu,
przerażeni grozą uderzającego piorunu.

Znacznie trudniej przychodzi im spotkanie
z Bogiem przemawiającym z kart Pisma
Świętego, mimo że leży ono z reguły w zasięgu
ich ręki, w podręcznej biblioteczce. Bywa, że
upływają miesiące, nawet lata całe, a do niego nie
zaglądną.
Najłatwiej zaś podejść do ołtarza i spożyć
Boga, który jako Chleb zaprasza głodnych do
jedzenia. W każdą niedzielę miliony ludzi są tak
blisko Boga, o jeden krok uczyniony w stronę
ołtarza, a zarazem tak daleko. Daleko duchem.
Rezygnują z najprostszej formy osobistego
spotkania z Bogiem.
Okazuje się, że im bardziej Bóg ułatwia nam
spotkanie z sobą, tym trudniej nam je przeżyć
w sposób pełny. Tajemnicę Eucharystii może
odkryć jedynie ten, kto dostrzegł piękno
prawdziwej miłości. Dla niego gest łamania
Chleba jest nie tylko czytelny, ale stanowi wielkie
wydarzenie.
Ks. Edward Staniek
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PONIEDZIAŁEK –13.08.2012 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla córki Anny.
9.00 - Msza św. za chorych i osoby starsze
- Za ++ rodziców Praksedę i Jana Stężały i ++ z rodziny i pokrewieństwa.
19.00 - Do B. Op. i MB Fatm... o błog. Boże dla wnuczek i ich rodziców oraz o błog. Boże dla Mileny z ok.
urodzin.
- Za ++ rodziców i teściów Marię i Józefa, syna Ireneusza, brata Adolfa i Edwarda oraz ++ z rodziny i d.w c.
- Za + Marię Wacholz, męża Franciszka, syna Joachima, ++ z pokrew. i d. w c.
- Za + Jana Stoch w 13 rocz. , + brata Mariana Stoch i ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Za + mamę Reginę Michałek w 1 rocz. śm. i za + męża Mieczysława
- Za + Martę Gawlik w 5 rocz. śm.
- Za + Franciszkę Rajn, + Mariana Swobodę oraz o błog. Boże dla rodzin Swoboda, Matera i Rajn.
- Za + ojca Jerzego Urban w dniu ur., ++ siostrę Teresę i brata Józefa i ich ++ rodziców.
WTOREK – 14.08.2012 – Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
7.00 - Za + ojca Pawła, męża Wilhelma, brata Jana, ciocię Franciszkę, szwagra Adolfa, ++ z pokrew. i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek.
- Do B. Op. i MB Królowej Pokoju ... z ok. 60 rocz. ur. Urszuli oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
ŚRODA – 15.08.2012 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 75 rocz. ur. Barbary i o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
8.30 - Za + mamę Jadwigę z ok. ur., + ojca Huberta i ++ z rodziny Lesz i Nowak.
- Za + żonę Gerdę Siromską w 7 rocz. śm., ++ rodziców Józefa i Zofię, szwagra Wilhelma, teściową Martę
Kostrzewa i ++ z pokrew.
10.00 - Za ++ rodz. Gertrudę i Antoniego, ojca Karola, braci i dziadków z obu stron, szwagra, bratową, ++ z całej
rodziny i pokrewieństwa i d. w c.
11.15 - Za + matkę Marię z ok. im., ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, teściów Jana i Władysława
- Za + Teresę Bogacką w 1 rocz. śm. i + jej męża Janusza i d. w c.
15.00 - Za + Michała Tybura, + Małgorzatę Konkołowicz i ++ z rodziny.
- Za + mamę Otylię Kucharczyk, ojca Teofila, ++ teściów i ++ z pokrew.
CZWARTEK – 16.08.2012
7.00 - Za ++ z pokrew. Hilszer, Cholewa, Mildner i Kapica.
12.00 - Msza ślubna: Andrzej Locher i Agnieszka Stanek
14.00 - Msza ślubna: Mateusz Bzumowski i Sandra Kowalczyk
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Barbary i Adriana z ok. 10 rocz. ślubu.
- Za + ojca Józefa Malinowskiego.
PIĄTEK – 17.08.2012 – Uroczystość św. Jacka, prezbitera, patrona metropolii górnośląskiej
7.00 - Za + żonę Czesławę Wolską – Ptasińską w 1 rocz. śm.
18.00 - Za + Romana Przeździak z ok. urodzin.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boze i zdrowie w int. Zofii.
SOBOTA – 18.08.2012
7.00 - Za + męża Antoniego Smoszna w 2 rocz. śm.
11.00 - Msza ślubna: Adam Moszek i Roksana Prus
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Ilony z ok. imienin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 55 rocz. ur. męża Zbigniewa oraz o błog. dla całej rodziny
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. ur. Teresy oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat. z prośbą o światło i moc Ducha Św. z podziękowaniem... z ok. 18 rocz. ur. Bartosza.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 40 rocz. ślubu Haliny i Joachima oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
12.15 - Chrzest: Igor Marek
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. mamy Ludwiki z ok. urodzin.
16.00 - Nabożeństwo.
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół gromadzi nas na świątecznej Eucharystii,
która jest szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Niech to spotkanie
umacnia nas do autentycznego świadectwa wiary w codziennym życiu.
Nieszpory o godz. 16.00 – zapraszamy.
W poniedziałek (13 sierpnia) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski.
Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o pokój dla świata,
o nawrócenie grzeszników oraz o głęboką wiarę i miłość w naszych sercach.
Dzień Fatimski rozpoczynamy modlitwą różańcową o godz. 6.30.
Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 19.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do
godnego przeżycia Dnia Fatimskiego.
We wtorek przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego
(1894 – 1941), kapłana i męczennika, który z miłości do Jezusa oddał życie za ojca
rodziny. Zginął w bunkrze głodowym w obozie koncentracyjnym, w Oświęcimiu.
W środę (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi
Panny. W tym dniu wielbimy Boga za wielkie dzieło zbawienia, które dokonał
za pośrednictwem Najśw. Maryi Panny. Uroczystość Wniebowzięcia to jedno
z największych świąt Maryjnych. Zachęcamy parafian do licznego udziału we Mszy
św. W tym dniu obowiązuje porządek Mszy św. świąteczny.
Od IX wieku w tym dniu poświęca się wianki i wiązanki z tegorocznych
kwiatów, kłosów zbóż i ziół. Są one symbolem pełni łask, którymi obdarowana
została Matka Boża. Po każdej Mszy świętej nastąpi poświęcenie wianków
i wiązanek.
W czwartek pielgrzymka parafialna do sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. W
programie także sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Wyjazd pielgrzymów w czwartek
o godz. 5.00 rano, powrót około godz. 21.00. Zabieramy ze sobą prowiant na
pielgrzymią drogę, książeczkę do modlitwy, różaniec i dużo chrześcijańskiej radości
w swoim sercu.
W piątek obchodzimy uroczystość św. Jacka, patrona Metropolii Górnośląskiej.
Główne uroczystości odbędą się w sobotę i w niedzielę w Kamieniu Śląskim. Suma
odpustowa na placu przed sanktuarium w niedzielę o godz. 11.00.
W piątek, w uroczystość św. Jacka, przypada 35 rocznica konsekracji
ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola, emerytowanego biskupa diecezji opolskiej.
W dniu 25 sierpnia w kościele Ducha św. w Winowie odbędzie się czuwanie
modlitewne o trzeźwość narodu i modlitwa za wszystkich, którzy ponoszą szkody
wynikające z alkoholizmu narkomanii, hazardu, internetu i innych uzależnień.
Rozpoczęcie o godz. 18.00. Zakończenie Eucharystią około godz. 22.00.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać
za złożone ofiary, życzliwą pomoc i modlitwę.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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SIERPNIOWE DZIAŁANIA
Jeżeli ktoś, kogo kochasz, ma problemy z piciem, to
poniższy tekst dostarczy ci faktów o prostym
programie powrotu do zdrowia. Dzięki jego pomocy
ponad 2 miliony ludzi, którzy kiedyś pili za dużo,
żyje teraz komfortowo i produktywnie bez alkoholu.
(…) Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest
chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne składki. Wspólnota AA nie jest
związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych
poglądów.
Naszym najważniejszym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom
w jej osiągnięciu.
Zrozumienie problemu
Dziś ponad 2 miliony mężczyzn i kobiet porzuciło picie dzięki AA. Są tam różne osoby
- od nastolatków do osób starszych. Przyglądając się członkom wspólnoty, widać, że AA
było w stanie pomóc kobietom i mężczyznom, ludziom starszym i młodzieży, bogatym i
biednym, wykształconym i niewykształconym. Tak jak wszystkie książki i broszury AA,
tak i ta jest oparta nie na teorii, ale na wielu doświadczeniach osób bliskich alkoholikom,
którzy wiedzą, co oznacza życie z osobą uzależnioną. Gdyby mogli oni spotkać się z tobą,
powiedzieliby: „Wiemy, z czym się zmagasz. Wiemy, jak ciężko jest żyć z alkoholikiem;
patrzeć, jak miłość niszczona jest nierozumną złością i konfliktami; patrzeć, jak niszczone
jest życie rodzinne; patrzeć, jak ostatnie pieniądze wydawane są na alkohol czy koszty
leczenia; patrzeć, jak dzieci dorastają w nienormalnej i niezdrowej atmosferze. Ale
wszyscy wiemy, że jeżeli ukochana osoba uzmysłowi sobie swój problem i naprawdę
zechce przestać pić, to istnieje rozwiązanie, które pomogło naszym bliskim - i może pomóc
także bliskiej ci osobie”. Pomimo wszystkich problemów wynikłych z powodu picia,
możesz nie chcieć przyznać sam przed sobą, że bliska ci osoba jest alkoholikiem. Osobą
mającą problem z piciem - tak, ale nie alkoholikiem. Słowo „alkoholik” może mieć dla
ciebie zbyt przerażające znaczenie. Nawet jeżeli osoba uzależniona sama się za taką
uznaje, ty możesz temu zaprzeczać. Wiele osób bliskich alkoholikom czuło to samo,
dopóki nie zrozumiało, że alkoholizm to choroba - fakt potwierdzony przez współczesną
medycynę. Z początku bliscy alkoholika być może czuli się w pewien sposób za ten stan
odpowiedzialni. Jak i dlaczego zaczyna się uzależnienie nie wiemy, ale sytuacje w
dorosłym życiu wydają się mieć mały wpływ na jego pogłębienie i rozwój. Alkoholizm,
jak wiele chorób niezakaźnych, jest przypadkiem indywidualnym. Nikt, czy to laik czy
naukowiec, nie ma pewności co do jego przyczyn. (tekst ze stron www grup AA)
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Opolskie.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

