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UROCZYSTOŚĆ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIETEGO

Ewangelia wg św. Jana (J 3,13-17)
„Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił
do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony”.
Nie zawsze wystarczy przedstawienie
się z imienia i nazwiska. W instytucjach
publicznych wymagane są różnego
rodzaju legitymacje, karty i dowody,
aby ktoś udokumentował swoją
tożsamość. Dopiero wtedy możliwe jest
załatwienie pewnych formalności, które
przysługują obywatelowi.
Jezus zostawił dla wszystkich
wspaniałe świadectwo miłości. W tym
świadectwem były Jego słowa, a potem
– ten największy dowód – ofiara z
własnego życia. Dlatego nazwał nas
przyjaciółmi. Mówiąc o wzajemnej

miłości, Chrystus odwołał się do faktów
z własnego życia, które poświadczały,
jak nas umiłował. Dlatego trzeba nam
pamiętać, że to nie my wybraliśmy
Jezusa, ale że to On nas wybrał.
Panie Jezu Chryste, niech
świadectwo Twojego życia oraz życia
Twoich apostołów i wszystkich
świętych i błogosławionych będzie dla
nas drogą wiary, że jest możliwe to,
co wydaje się niemożliwe. Spraw,
abyśmy miłowali się wzajemnie tak,
jak Ty nas umiłowałeś.
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PONIEDZIAŁEK – 17.09.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. ks. Piotra o błog. Boże i potrzebne łaski
(od margaretek)
18.00- Za + żonę Lilę Więckowską w rocz. śm.
- Za ++ rodziców i teściów oraz dziadków i ++ z pokrew. z obu stron Mateja i
Damaszek.
WTOREK – 18.09.2012 – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
7.00 - Za + Irenę Nieczyporuk (od siostrzeńca Artura z rodziną)
18.00- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Jadwigi i Piotra.
- Za ++ matkę Łucję Ploch w 2 rocz. śm., ojca Jana i braci Jerzego, Pawła i Józefa.
ŚRODA – 19.09.2012
7.00 - Za ++ rodziców Juliannę i Jana Gwóźdź, ++ z pokrew. Sikora i d. w cz.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + męża Ferdynanda w rocz. śm., ++ dziadków, ++ 2 ojców, ++ z rodziny i
pokrew. z obu stron.
CZWARTEK – 20.09.2012 – wsp. Andrzeja Kim Taegon, i Pawła Chong Hasang
7.00 - Za + Stefana Pawlitzkiego w 30 dn. po śm.
18.00- Za + męża Stanisława i poległego ojca Franciszka, ++ teściów Annę i Stefana, ++
dziadków i ++ z pokrew. z obu stron.
- Za + Franciszkę Rajn w 1 rocz. śm.
PIĄTEK – 21.09.2012 – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za + ojca Ignacego w rocz. śm., + matkę, + żonę Krystynę Sierżęga, ++ z rodziny
i pokrew.
- Za dusze w cz. c.
SOBOTA – 22.09.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg operacji dla Lidii.
12.00- ślub: Dawid Badura – Michalina Gołąbek.
18.00- Za ++ rodziców, teściów, ++ 2 braci, 2 siostry oraz za + szwagra i ++ z rodziny
Kapałów i Pietrzak.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 40 rocz. ślubu Teresy i Mariana oraz o błog. Boże dla
dzieci i całej rodziny.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2012
7.00 - Za ++ rodziców, dziadków, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
8.30 - ZA + Józefa Jurdziel w rocz. śm. i ++ z rodziny.
10.00- Za + męża Leszka z ok. ur., ++ rodziców, teściów, dziadków, zięcia Henryka, ++ z
pokrew. i d. w cz.
11.15- Do B. Op. i MB Fat... w int. Maciusia z ok. 5 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. syna Kamila z ok. 25 rocz. ur. z prośbą o zdrowie,
wytrwałość i dary Ducha Świętego na wybranej drodze.
15.00- Za + męża, ojca i dziadka Wiesława Balikowskiego w rocz. śm.
16.00- Nabożeństwo.
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♦ XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA. Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową ku
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czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to święto całej naszej wspólnoty
parafialnej. Pochylamy się w zadumie nad tajemnicą Chrystusowego Krzyża, który
jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale przede wszystkim znakiem wielkiej
miłości Boga do człowiek. O godz. 16.00 nieszpory odpustowe.
W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i
wychowawców.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek obchodzimy święto świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży.
We wtorek 18 września o godz. 18.30 w kościele katedralnym w Opolu nastąpi
uroczysta peregrynacja relikwii błog. Karoliny Kózkówny, patronki dzieci,
młodzieży, młodych małżeństw i Ruchu Czystych Serc. Uroczystej Eucharystii
przewodniczyć będzie Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja.
Wyjazd autokaru z parafii na uroczystość peregrynacji o godz. 17.00.
W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci. Rodziców
prosimy, aby gorliwie pielęgnowali skarb wiary zaszczepiony w sercach dzieci.
Takie będzie oblicze Kościoła, do którego przez chrzest i wiarę przynależymy,
jakie będzie nasze zaangażowanie i odpowiedzialność za wychowanie młodego
pokolenia.
W czwartek o godz. 17.30 różaniec za dzieci i młodzież.
W piątek obchodzimy święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
W niedzielę 23 września br. na Górze św. Anny odbędą się dożynki diecezjalne.
W dniach 22-23 września br. na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska
Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin oraz Doradców Życia Rodzinnego. Centralnym
punktem uroczystości będzie Msza św. o godz. 11.00 z odnowieniem przyrzeczeń
i zawierzeniem wszystkich Małżeństw i Rodzin Królowej Polski.
W niedzielę 23 września obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio z
Pietrelciny. W tym dniu przypada rocznica Jego śmierci (Ojciec Pio zmarł 23
września 1968). O godz. 16.00 będzie nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio na które
serdecznie zapraszamy. Po nabożeństwie uczcimy relikwie świętego patrona.
Spotkanie z rodzicami dzieci z klas III, które przygotowują się do I Komunii
św., o odbędzie się 26 września o godz. 18.30.

♦ Doroczna pielgrzymka parafialna do Częstochowy odbędzie się 3 października.
♦ Dzisiejsza kolekta odpustowa przeznaczona jest na realizację kolejnych prac i

zadań w naszej parafii. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy
serdeczne Bóg zapłać.
♦ W przyszłą niedzielę kolekta na budowę kościołów w naszej diecezji.
♦ Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego dnia
odpustowego.
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PEREGRYNACJA RELIKWII
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej zaprasza dzieci,
młodzież, (ministrantów, lektorów, marianki, młodzieżowe ruchy i
stowarzyszenia) oraz młode małżeństwa wszystkich parafii diecezji
opolskiej do Katedry Opolskiej we wtorek 18.09.2012 r. na godz. 18.30
na rozpoczęcie Peregrynacji Relikwii bł. Karoliny. Uroczystej
Eucharystii, rozpoczynającej Peregrynację przewodniczyć będzie Ks.
Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja. Po Mszy św. odbędą się w Katedrze:
spektakl muzyczny o Karolinie, prezentacja i świadectwa członków Ruchu Czystych Serc oraz
przekazanie Relikwii do pierwszej parafii (Bierdzany; dek. Zagwiździe).
Bł. Karolina ur. się 2 VIII 1898 r. w miejscowości Wał-Ruda (diecezja tarnowska) w
ubogiej rolniczej rodzinie Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej jako czwarte z jedenaściorga
ich dzieci. Rodzice Karoliny byli ludźmi głębokiej wiary. W ich rodzinie pielęgnowano tradycje
religijne i obyczajowe. Życie było dość surowe, pracowite i przepojone pobożnością. Dzieci
wraz z rodzicami uczęszczały regularnie w niedziele i święta do kościoła na Mszę Świętą oraz
dość często przystępowały do spowiedzi i Komunii Świętej. Codziennie odmawiano wspólną
modlitwę (pacierz), śpiewano Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie, w niedziele Wielkiego
Postu wraz z sąsiadami odprawiano nabożeństwo Gorzkich Żali z powodu dużej odległości od
kościoła. W okresie Bożego Narodzenia ojciec urządzał w domu szopkę, przy której niemalże
każdego wieczoru śpiewano kolędy i pastorałki. W domu Karoliny gromadzili się sąsiedzi, aby
słuchać treści religijnych czasopism, żywotów świętych i Pisma Świętego. Życie Karoliny
przebiegało prosto i zwyczajnie, podobnie jak życie wielu jej wiejskich koleżanek. W latach
1906 - 1912 ukończyła miejscową szkołę podstawową z wynikiem celującym, potem przez rok
uczestniczyła w kursach, które poszerzały jej wiedzę zdobytą w sześcioletniej szkole. Mając 16
lat przyjęła sakrament bierzmowania w kościele parafialnym w Zabawie, do którego
przyłączono jej wieś rodzinną. Karolina angażowała się w życie parafialne. Należała do
Apostolstwa Modlitwy, była zelatorką Koła Żywego Różańca.
Śmierć Karoliny nastąpiła niespodziewanie i jakże boleśnie. W sierpniu 1914 r. wybuchła
pierwsza wojna światowa. Mieszkańcy Wał-Rudy poznali okropność wojny, więc przesuwanie
się linii frontu, rekwizycje, niepewność o swój dalszy los. 18 XI 1914 r. wpadł do domu
Kózków pod nieobecność matki rosyjski żołnierz i kazał wyjść na zewnątrz Karolinie i jej ojcu,
po czym pognał ich w stronę lasu. Po drodze sterroryzował ojca i kazał mu wracać do domu.
Dwaj chłopcy widzieli z ukrycia, jak żołnierz pędził przed sobą dziewczynę, która stawiała mu
opór, broniła się silnymi ciosami, usiłowała zawrócić z drogi. Zwłoki Karoliny znalazł jeden z
mieszkańców wsi dopiero 4 grudnia. Liczne rany świadczyły wyraźnie o walce Karoliny w
obronie czystości, o jej wielkim cierpieniu. Kilkakrotnie została cięta szablą, wyrwała się
oprawcy i uciekała w stronę wsi przez bagna. Tam wyczerpana całkowicie walką, upływem
krwi, bólem i ucieczką zakończyła swoje piękne życie. Pogrzeb odbył się 6 XII 1914 r. i
przerodził się w wielką manifestację. Ludzie widzieli w niej świętą, dziewicę i męczennicę.
Proszono ją o wstawiennictwo u Boga. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Tarnowie Karolinę
błogosławioną podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1987. Liturgiczny obchód ku
czci bł. Karoliny przypada na 18 listopada i ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

