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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Marka (Mk 10, 46-52)
„Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem
wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn
Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest
Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną". Wielu nastawało na niego, żeby
umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną". Jezus
przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź
dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do
Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu
niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.
Jest taka bolesna uwaga, którą niekiedy
można usłyszeć. Pojawia się ona
wówczas, gdy ktoś czegoś szuka i nie
może znaleźć mimo różnego rodzaju
wskazówek. Brzmi ona: „Jesteś ślepy!”.
Tym razem niewidomy z Ewangelii to
postać znana. Moglibyśmy powiedzieć:
„Bartymeusz
z
Jerycha”.
Ponadto
zastanawia nawet to, że jest podane imię
jego ojca – Tymeusz. Na tej podstawie
można wnioskować, że była to osoba
znana w tamtejszej społeczności. Gdy
Bartymeusz prosi Jezusa o litość, inni go

uciszają, a gdy Jezus mówi, aby go
zawołali, pojawiają się głosy otuchy.
Dopiero jednak samo spotkanie z Jezusem
doprowadza do cudu. Bartymeusz
przejrzał. Jego wiara to sprawiła.
Panie Jezu, miej w opiece wszystkich,
którzy z braku wiary nie widzą Boga. Daj
im światło łaski. Postaw na drodze ich
życia świadków wiary. Spraw, aby Twoje
życie było dla nich wzorem wypełnienia
woli Ojca. Niech w duchu wiary na
modlitwie Twoi wierni zanoszą modlitwy.

„Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem
nieustannie na łasce i nie łasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie
nawzajem, tak że jedna pozwala drugiej, mogła się zrealizować”.
Benedykt XVI, List Porta fedei 10.
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PONIEDZIAŁEK –29.10.2012
7.00 - Za + mamę Zofię Świackiewicz w 9 r. śm., ojca Mariana, brata Romana, bratowe, męża Jana, syna
Mariana, wnuczkę Izabellę, za ++ z rodziny Janików, ++ z pokrew. i d. w cz.
18.00 - Za + męża Grzegorza Burdzy z ok. ur., ++ jego rodziców, teściów, szwagra Jana i Stanisława, ++ z
rodziny Burdzy, Kowolik i d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Bogumiły i Romana z ok. 15 rocz. ślubu oraz o Boże błog. i zdrowie dla
dzieci i całej rodziny.
WTOREK – 30.10.2012
7.00 - Za + męża Józefa Wloka w rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, siostrę Hildegardę i ++ z pokrew.
- Za + męża Wilhelma w 7 rocz. śm., ++ jego rodziców, 3 braci, dziadków z obu stron i d. w cz.
18.00 - Za + męża Bogumiła z ok. ur., rodz Marię i Kazimierza, bratanicę Elwirę, teściów Jana i Władysława.
- Za + Alfreda z dniu ur., ++ rodziców i pokrew, + Marię Bombelka, jej męża i ++ z rodziny.
ŚRODA – 31.10.2012
7.00 - Za + mamę Janinę w 1 rocz. śm., + ojca Czesława i ++ teściów Annę i Zygmunta.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat. i św. Judy Tadeusza... z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże w rodzinie
oraz w rodzinach synów.
- Za + Marię i Wilhelma, Julię i Alojzego, ++ z pokrew. z obu stron i d. w cz.
CZWARTEK – 1.11.2012 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.00 - Za wszystkich ++ z rodzin Winiarskich, Gilów, Struszewskich, Górów, Wachów, Leszczyńskich,
Deców, Smarczyków i d. w cz.
8.30 - Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Sochor, brata Władysława, dziadków z obu stron, ++ rodziców
Annę i Stanisława Domereckich i siostrę Józefę Fiołkowską i dziadków z obu stron.
10.00 - Za ++ rodz. Klarę i Franciszka, + teścia Fryderyka, ++ z rodz. Zgraja, Langer, Konieczny i d. w cz.
11.15 - Za + matkę Marię, ojca Ferdynanda, 3 braci: Alojzego, Kazimierza i Jana oraz ++ z rodzin
Michałaciuk i Owoc.
- Za + Edwarda Bednarczyk, ++ rodz. Karolinę i Czesława Karaś, + teścia Władysława i ++ z rodz.
15.00 - PROCESJA NA CMENTARZU.
PIĄTEK – 2.11.2012 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, budowniczych i dobrodziejów parafii.
- Za wszystkich wiernych zmarłych.
9.00 - Za + wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, męża Czesława i Mieczysława, ++ rodziców,
teściów, braci, siostrę i ++ z rodziny.
- Za wszystkich wiernych zmarłych.
16.30 - Za ++ rodz. Marię i Ferdynanda, + córkę Magdalenę, + teściową Wiktorię i teścia Władysława, ++
braci, bratowe i szwagrów.
- Według intencji Ojca Świętego.
18.00 - Za + męża Grzegorza Burdzy, ++ rodziców Zofię i Józefa, teściów Antoninę i Jana, szwagra
Stanisława, brata Jana i d. w cz.
- Za ++ rodziców Jana i Anielę, ++ z rodziny i ++ przyjaciół.
I SOBOTA MIESIĄCA – 3.11.2012
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
- Za ++ rodziców, + męża, ++ z rodziny i pokrew. z obu stron.
18.00 - Za + żonę Irenę Posturzyńską, ++ z rodziny i pokrew. i d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Teresy oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.11.2012

7.00 - Za + ojca Antoniego, matkę Katarzynę Gawlik, + Matyldę i Rafał Styra, + Józefa Klyszcz, ++ z obu
stron i d. w cz.
8.30 - Za + ojca i męża Antoniego, rodziców Weronikę i Stefana, Rozalię i Jana, + siostrę, 5 braci, 3 bratowe,
+ Tadeusza, ++ z rodziny Wiszniewskich, Paprocki i Lipski.
10.00 - Za + matkę Marię Galec, + ojca Jana, + męża Władysława, ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Dawida.
11.15 - Za + syna Przemysława Górka, za ++ rodziców z obu stron, za ++ z rodziny oraz d. w cz.
- Za + ojca Tadeusza, babcię Annę, ciocie Krystynę i Cecylię, ++ z rodziny z obu stron i d. w cz.
15.00 - Za ++ rodziców Marię i Stanisława Kozak.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ XXX NIEDZIELA ZWYKŁA. Ojciec Święty Benedykt XVI kieruje wezwanie Roku

♦
♦
♦
♦

♦
♦

Wiary do wszystkich ludzi dobrej woli. Prosi Papież tych, którzy mają silną wiarę o
jednoznaczne i żywe świadectwo. Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary, aby
wiarę pogłębili i zaczęli kierować się jej wartościami w życiu codziennym. Zaś tym,
którzy stoją z dala i niewiele mają wspólnego z Bogiem, aby przemyśleli jak wielkiej
wartości się pozbywają.
O godz. 16.00 różaniec - o umocnienie wiary w naszych rodzinach.
W czasie nabożeństwa nastąpi przyjęcie kandydatów do grona ministrantów.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna. Wieczorem zakończenie nabożeństw
różańcowych.
W środę nie będzie spotkania dla kandydatów do Bierzmowania.
W czwartek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień naszej
modlitwy i duchowej łączności z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba.
W czwartek porządek Mszy św. świąteczny: 7.00, 8.30, 10.00 i 11.15.
Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00. W godzinach popołudniowych gromadzimy się
wszyscy na cmentarzu aby zjednoczyć się we wspólnej modlitwie i powierzyć
Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich zmarłych.
Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu komunalnym o godz. 14.00,
na cmentarzu przy kościele św. Barbary o godz. 15.00.
W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny.
Jest to dzień zadumy nad przemijalnością życia ludzkiego i czas wielkiej modlitwy
Kościoła za wszystkich zmarłych. W tym dniu można zyskać odpust zupełny za
naszych zmarłych. Msze św. będą o godz.: 7.00: 9.00; 16.30; 18.00.

♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP.

♦
♦
♦
♦

♦

Zapraszamy do udziału w nabożeństwie I Soboty miesiąca o które prosiła Matka
Boża w Fatimie. O godz. 6.30 różaniec wynagradzający.
O godz. 7.00 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca oraz za
czcicieli Matki Bożej z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
Różaniec za zmarłych wraz z czytaniem wypominek (zalecek) będzie odmawiany
od 4 do 10 listopada , w dni powszednie o godz. 17.15.
Spotkanie dla uczniów z klas I gim. będzie we wtorek 6 listopada o godz. 19.00,
a dla uczniów z klas II gim. w czwartek 8 listopada o godz. 19.00.
W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje mszalne na rok 2013.
Pamiętajmy o swoich rocznicach i jubileuszach, by podziękować Panu Bogu za
otrzymane dary. Nigdy nie zapominamy o zmarłych a szczególnie o rodzicach i
bliskich z rodziny. Niech Msza św. za nich ofiarowana pomoże im do pełnego
zjednoczenia z Chrystusem.
Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.

♦ Życzymy dobrej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada to dzień zadumy i refleksji związany ze wspominaniem zmarłych
świętych. Kościół stara się podkreślić w tym dniu,
że wszyscy są powołani do świętości.
Dzień Wszystkich Świętych ma na celu uczczenie ludzi wyniesionych na
ołtarze, jak również tych, którzy osiągnęli zbawienie a nie zostali beatyfikowani.
Kościół widzi we Wszystkich Świętych przykłady do naśladowania oraz
orędowników. Wstawiennictwo tych osób u Boga wyprasza żyjącym łaski
potrzebne w osiągnięciu zbawienia. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych
wyprasza się m. in. jedną z najstarszych litanijnych modlitw Kościoła – Litanią do
Wszystkich Świętych.
Początki uroczystości Wszystkich Świętych sięgają IV wieku, kiedy to w
Antiochii obchodzono dzień wspomnienia wszystkich męczenników. W VII wieku,
za czasów papieża Bonifacego, dzień ten nabrał większego znaczenia i obchodzony
był 13 maja. Papież poświęcił dawny Panteon i uczynił go kościołem ku czci
Najświętszej
Maryi
Panny
i
Wszystkich
Męczenników.
W rocznicę tych wydarzeń obchodzono rzymskie święto Wszystkich Świętych. W
IX wieku uroczystość obchodzono w kilku innych krajach ale już nie w maju a 1
listopada. W X wieku papież Jan XI rozszerzył lokalne święto Rzymu na cały
Kościół – stało się ono świętem Kościoła powszechnego – i od tego czasu
wspominano męczenników oraz osoby, które zmarły w opinii świętości. Po
ostatniej reformie liturgii teologowie podkreślają, że „uroczystość obejmuje nie
tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli
doskonałość, a zatem także zmarłych spośród krewnych i przyjaciół”.
W Polsce 1 listopada jest dniem wolnym od pracy. Ludzie odwiedzają w ten
dzień groby zmarłych, modlą się w ich intencji, ozdabiają groby kwiatami i zapalają
znicze. Uroczystość Wszystkich Świętych bywa mylona ze Świętem Zmarłych – w
czasach PRL-u próbowano nadać temu dniu charakter świecki – stąd ta nazwa.
Dla chrześcijan jest to wyjątkowy czas. Od południa dnia Wszystkich
Świętych do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny. Aby otrzymać odpust
zupełny należy spełnić zwykłe warunki: tzn.: być w stanie Łaski uświęcającej,
przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego i nawiedzić
cmentarz.
W odróżnieniu od dnia Wszystkich Świętych, następnego dnia w Dzień
Zaduszny wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. To dzień modlitwy za
tych, którzy znajdują się w czyśćcu i przygotowują się na przejście do nieba.
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

