gazetka parafii Podwyższenia Krzyża Św.
w Strzelcach Opolskich
nr 73/2012

2 września 2012

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Marka (Mk 7,1-8.14-15.21-23)
„Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to
znaczy nie obmytymi rękami. (…) Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w
Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz
jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o
was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode Mnie. (…) Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji,
dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie. (…)”.
Dzisiejsza Ewangelia mówi o konflikcie
Jezusa
z
faryzeuszami,
przywódcami
ówczesnego narodu izraelskiego. Teologowie
żydowscy, szczególnie faryzeusze, często
przeciwstawiali przykazaniom Bożym tzw.
tradycje ojców, czyli zwyczaje, do których Jezus
nie przywiązywał wielkiej wagi. Faryzeusze
zarzucają Jezusowi i apostołom, że nie czynią
tego co ich ojcowie i gardzą starymi tradycjami,
obrzędami, przepisami i obyczajami.
Jezus na te zarzuty odpowiada: Uchyliliście
przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej
tradycji. Dziwna mentalność. To co ludzkie jest
dla nich ważniejsze niż to, co Boże. Sprawy
drugorzędne zasypały istotę rzeczy. Jezus chce
wszystko ustawić na właściwym miejscu.
Przesuwa akcent z obyczajów i tradycji na
przykazania Boże. Nie ma rzeczy nieczystych.
Zły i nieczysty może być tylko człowiek.
Czegokolwiek dotknie, przemienia w zło i
nieczystość. O tym, co jest czyste, a co nieczyste,
decyduje serce. Zatrute serce truje wszystko.
Jakie jest serce, taki jest cały człowiek, jego życie
i cały świat. Wszystko jest zabarwione kolorem

naszego serca. Wszystko, co się dzieje na
świecie, zrodziło się w sercu człowieka.
Uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się
ludzkiej tradycji. Powinno być odwrotnie. Nasze
drobne obyczaje, przepisy, tradycje i nawyki nie
są najważniejsze, gdyż zmieniają się z czasem.
Najważniejsze są przykazania Boże, których nikt
nie może, ani nie ma prawa zmieniać. One są
wieczne, podczas gdy nasze obyczaje, prawa i
tradycje pojawiają się i znikają.
Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem
swym daleko jest ode Mnie. Zastanówmy się,
czy Jezus i nam nie musiałby tego samego
powiedzieć, że kurczowo trzymamy się swoich
tradycji, nawyków, zwyczajów religijnych,
różnych prywatnych praktyk, a zaniedbujemy to,
co istotne. Czy przypadkiem to, co istotne nie
stało się dla nas drugorzędne, a to co naprawdę
drugorzędne stało się czymś istotnym i
jedynym?
Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem
swym daleko jest ode Mnie. Czy przypadkiem te
słowa Jezusa nie odnoszą się i do nas?.
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PONIEDZIAŁEK – 3.09.2012 – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
7.00 - Za + mamę Annę w 10 r. śm., + ojca Jerzego, + siostrę Reginę, + teścia Tadeusza i d. w c.
8.00 - Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w intencji dzieci, rodziców i
nauczycieli o światło Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.
18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek oraz ++ dziadków z obu stron i ++ z
pokrew.
- Za ++ rodziców Edmunda i Jadwigę Szober, teścia Gerharda i wszystkich ++ z rodziny.
WTOREK – 4.09.2012
7.00 - O pojednanie i zgodę w pewnej rodzinie oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + Władysława Nogę, Stanisława Kaliciak i ++ z rodziny.
- Za + mamę Rozalię z ok. im. i wszystkich ++ z rodziny.
ŚRODA – 5.09.2012
7.00 - Za + męża Wawrzyńca z ok. ur. i im., ++ rodziców z obu stron, ++ dwie siostry i dwóch
szwagrów.
- Za + Marię i Julię, ojca Kazimierza, siostry, braci, bratowe, dziadków, teściów, dzieci,
wnuków oraz ++ znajomych i d. w cz.
18.00 - Za + męża Józefa Sołga i ++ rodziców z obu storn, + kuzynkę Helenę.
- Za + mamę Emilię w 22 rocz. śm. i d. w cz.
I CZWARTEK MIESIĄCA – 6.09.2012
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + brata Tadeusza Howaniec w 4 rocz. śm., + babcię Marię i ++ z rodziny Lenkiewicz.
- Za + Józefa Mleczek, ++ dziadków, rodziców Wilhelma i Elżbietę, + siostrę Teresę i ++
z pokrew. Mleczek. Komander i Marek.
I PIĄTEK MIESIĄCA – 7.09.2012
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
18.00 - Za + ojca Leona Połukard w rocz. śm.
- Za + zięcia Dżelila w 5 rocz. śm., + ojca Teodora w rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
SOBOTA – 8.09.2012 – święto Narodzenia NMP
7.00 - Za + ojca Gintra Pordzik w 5 rocz. śm., + mamę, ++ dziadków z obu stron, wujków,
szwagra, ciocię i + Rudolfa.
18.00 - Za + męża Andrzeja Groszek oraz + ojca Edwarda Anczyk.
- O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Janusza Bukowskiego w 2 rocz. śm.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.09.2012
7.00 - Za + kuzynkę Łucję Bodinka, + jej męża Ericha, ++ Urszulę, dziadków Bodinka i
Waloszek.
8.30 - Za + Władysława Dutkowskiego w 1 rocz. śm. i ++ rodziców Dutkowski-Pękała.
10.00 - Za roczne dzieci: Maje Bok, Julię Szmit i Mateusza Fijałkowskiego.
11.15 - Za + Jana Łęgowego z ok. urodzin.
- Za + męża Wiesława, + siostrę Wandę, ojca Franciszka, ++ teściów, ++ z rodz. i d. w cz.
15.00 - Za + mamę Rozalię, ++ ojców Marcina i Jana, siostrę Leokadię, szwagra Stefana i d. w c.
- Za + Jolantę Sojka w 30 dn. po śm.
16.0 - Nieszpory.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA. Świat współczesny woła o autentycznych świadków
wiary i miłości. Do takiego świadectwa, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy wszyscy
wezwani i powołani. O godz. 16.00 Nieszpory.
W poniedziałek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. O
godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
W poniedziałek (3 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.O godz.
8.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z błogosławieństwem dzieci.
Zapraszamy serdecznie dzieci, rodziców, nauczycieli i katechetów. Panu Bogu
pragniemy podziękować za szczęśliwie zakończone wakacje i prosić o Jego
błogosławieństwo na wszystkie dni nowego roku szkolnego.
W poniedziałek od godz. 17.00 do 18.00. spowiedź św. dla wszystkich dzieci na
rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Rodzice są w sumieniu zobowiązani, aby
dzieci z rodzin katolickich z czystym sercem i z Bożym błogosławieństwem rozpoczęły
nowy rok szkolny.
I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O godz.
7.00 Msza św.za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. O godz. 17.30
nabożeństwo i modlitwy o powołania.
I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 Msza św., wystawienie Najśw. Sakramentu i całodzienna adoracja.
O godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej. O
godz.. 17.30 Nabożeństwo wynagradzające. Zachęcamy gorąco dzieci, młodzież i
dorosłych do praktykowania I Piątków Miesiąca przez spowiedź św., udział we Mszy św.
i ofiarowaniu Komunii św. wynagradzającej.
Okazja do spowiedzi św. przed I Piątkiem - codziennie pół godziny przed Mszą św.
W sobotę obchodzimy święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny. Przyjście na świat
Maryi stało się znakiem wielkiej nadziei dla całej ludzkości. Przez swoje pokorne „ TAK
” wobec Bożych planów, Maryja uczy nas wypełniać wolę Bożą i odkrywać sens
własnego życia.
W dniach 7 – 9 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby
ołtarza na Górę św. Anny. Towarzyszyć jej będzie hasło: Służba Kościołowi – służbą
Chrystusowi.
W sobotę od godz. 8.00 gruntowne sprzątanie kościoła i otoczenia przed uroczystością
odpustową. Bardzo prosimy panów i panie o życzliwa pomoc.
Odpust parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża Św. obchodzić będziemy 16 września.
Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny rozpocznie się w diecezji opolskiej
18 września o godz. 18.30 uroczystą Mszą św. w kościele katedralnym w Opolu Błog.
Karolina jest patronką dzieci, młodzieży, młodych małżeństw i Ruchu Czystych Serc.
Bóg zapłać za złożone ofiary oraz za okazywaną nieustannie dobroć i życzliwość.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu , a
dzieciom i młodzieży obfitych darów Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.
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FRAGMENT LISTU PASTERSKIEGO
EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI II TYGODNIA WYCHOWANIA
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Kochani Rodzice,
Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Jutro w
polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny
i katechetyczny. Czas ten jest zarówno zadaniem, jak i szansą, którą należy
dobrze wykorzystać. Dotyczy to zwłaszcza was drogie dzieci i kochana
młodzieży, jak i rodziców, wychowawców oraz duszpasterzy. Dla was
wszystkich chcemy prosić Pana Boga o potrzebne łaski.
„Kościół naszym domem” – to hasło trwającego roku
duszpasterskiego. Zachęca nas ono, by spojrzeć na Kościół jako na wspólnotę
opartą na relacjach podobnych od relacji domu rodzinnego. Pierwsze spotkanie
człowieka z Bogiem i Kościołem ma bowiem miejsce w rodzinie, nazywanej słusznie „Kościołem
domowym”. To właśnie w rodzinie, w atmosferze miłości małżeńskiej i rodzinnej, opartej na
naturalnych więzach, dokonuje się proces wychowania, czyli kształtowania ludzkiego wnętrza.
Podejmując refleksję nad wychowaniem we wspólnocie Kościoła, który jest naszym domem, warto
przywołać przykład Świętej Rodziny, a zwłaszcza to wydarzenie, kiedy dwunastoletni Jezus zgubił się
w Jerozolimie w czasie Święta Paschy. Niepokój spowodowany zaginięciem Jezusa, Maryja i Józef
przeżywali razem. Wspólnie też poszukiwali zagubionego Dziecka. Świadczą o tym słowa, jakie
zatroskana Matka kieruje do swego Syna odnalezionego po trzech dniach poszukiwań: „Oto ojciec
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Stwierdzenie: „ojciec Twój i ja” wskazuje na to, że
małżonkowie – Maryja i Józef – wspólnie dzielili troskę o Jezusa i wspólnie uczestniczyli w Jego
wychowaniu. Czyż nie można doszukać się tu kolejnej ważnej wskazówki dla wszystkich rodziców
podejmujących troskę o wychowanie dzieci? Zarówno ojciec, jak i matka, wbrew niektórym
schematom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzialność za wychowanie dziecka. Zauważmy,
że Maryja i Józef na co dzień przebywali z Jezusem i mieszkali z Nim w nazaretańskim domu.
Uczestniczyli także w życiu religijnym wspólnoty, do której należeli. Włączali się w istniejące
wówczas formy tego życia i stopniowo wprowadzali w nie dorastającego Jezusa: podejmowali razem
praktyki religijne, uczestniczyli w pielgrzymkach do Jerozolimy, nawiedzali świątynię, prowadząc do
niej Jezusa. Wynika z tego, że świadectwo życia religijnego rodziców ma istotne znaczenie w
wychowaniu dziecka. Jedność i świętość małżeństwa jest stałą troską Kościoła. Jej zasadność staje się
jeszcze wyraźniejsza, gdy małżonkowie są rodzicami. Niestety, coraz większy problem społeczny
stanowi wzrastająca liczba rozpadających się małżeństw, co ma niekorzystny wpływ na wychowanie i
przyczynia się do negatywnych przeżyć dzieci i młodzieży. Bardzo ważnym elementem wychowania
w rodzinie jest bowiem stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa, jakiego powinno doświadczać dziecko.
Drodzy Bracia i Siostry, poszukując odpowiedzi na pytanie: jak dziś wychowywać,
przywołaliśmy Świętą Rodzinę z Nazaretu, stanowiącą wzór domowego Kościoła. Kochani Rodzice,
prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali więź swoich dzieci z Kościołem, który jest naszym
wspólnym domem. Wychowujcie zatem dzieci w duchu zaufania do Kościoła i wskazujcie im ich
własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie. Dołóżcie starań, aby Wasze rodziny stawały się
Kościołem domowym. Niech w nim wypełnia się misja nauczania, uświęcania i wzajemnej służby.
Dziękujemy z całego serca za Waszą troskę o wychowanie dzieci w wierze Kościoła i
zapewniamy, że w tym dziele towarzyszymy Wam wsparciem i modlitwą.

