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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2,41-52)
„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na
Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam
zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w
towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród
krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do
Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością
Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy
Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.
Nawet dorośli ludzie lubią opowiadania
rodziców i znajomych z czasów swojego
dzieciństwa. Historie, które kiedyś
smuciły, po latach nie są już takie
straszne,
a
zabawne
wydarzenia
przynoszą jeszcze więcej radości. Do
czasów swojego dzieciństwa wiele osób
powraca i przeżywa pewne wydarzenia na
nowo.
Maryja i Józef przeżyli taką smutną
historię, gdy dwunastoletni Jezus zagubił
się w Jerozolimie w czasie święta Paschy.
Ich początkowe przewidywania, że Jezus
wraca do domu w towarzystwie

krewnych, okazały się mylne. Konieczny
więc był powrót i odszukanie Go.
Miejscem spotkania z zagubionym
okazała się świątynia, w której Jezus
pozostał po święcie Paschy.
Tobie, Panie, niech będą dzięki za dar
mądrości. Niech będzie uwielbione
Twoje imię we wszystkich Twoich
dziełach. Niech błogosławią Cię rośliny,
kwiaty i drzewa, ptaki i zwierzęta i
wszelkie stworzenie, które uczyniłeś dla
dobra człowieka. Bądź naszym światłem,
Panie.
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PONIEDZIAŁEK – 31.12. 2012 siódmy dzień w oktawie Bożego Narodzenia – Zakończenie Roku

7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 - Msza św. na zakończenie Roku Pańskiego 2012.
WTOREK – 1.01.2013 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok
7.00 - Do B.Op. i MBFat... z prośbą o błog. Boże w nowym roku dla całej rodziny
8.30 - Za + męża Mieczysława Walas z ok. im., ++ z rodziny Walas i Gądek oraz o błog. Boże i
zdrowie w rodzinie
10.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 r. ur. Mieczysława oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm... w int Bartka z ok. 18 rocz. ur.
15.00 - Za + Lidię Goś-Grinert z ok. ur.
ŚRODA – 2.01.2013 – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 - Za + kuzynkę Alinę w 1 rocz. śm.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Janusza Kosowskiego w 30 dzień po śm.
I CZWARTEK miesiąca – 3.01.2013
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + Agatkę Tarasiuk i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Jana Czaus w 1 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
I PIĄTEK miesiąca – 4.01.2013
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za + Mieczysława , + jego żonę, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 70 rocz. ur. Agnieszki Kuszyk oraz o błog. Boże w rodzinie.
I SOBOTA miesiąca – 5.01.2013
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i Członków Żywego Różańca.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Jolanty i Krzysztofa z ok. 20 r. ślubu oraz o błog. Boże w
rodzinie.
- Za Jana Waloszek z ok. ur.
18.00 - Za + Alfreda Lot, ++ jego rodziców, + Helenę Strzałek, 2 mężów i ++ rodziców.
- Za ++ rodziców Józefa i Krystynę i za ++ z rodziny i pokrew.
NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.01.2013 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Zygfryda z ok. 70 r. ur., 40 rocz. śluby Zygfryda i
Stanisławy oraz w int. Barbary i Krzysztofa z ok. 20 rocz. ślubu i o błog. Boże dla całej
rodziny.
8.30 - Za ++ rodziców Janinę i Franciszka Popanda i wszystkich ++ z rodziny Popanda i Kozioł
(od córki Grażyny z mężem).
10.00 - Za + męża i ojca Gerharda Nierle w rocz. śm. i ++ rodziców i teściów.
- Za + ojca Antoniego Wiszniewskiego w 28 rocz. śm oraz + teściową i matkę Zofię Mateja
z ok. ur., ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrew.
11.15 - Za + Krystynę Sierżęga w 5 rocz. śm., + siostrę Stanisławę, ++ rodziców, teściów i
krewnych.
12.15 - Chrzest: Patryk Janas.
15.00 - Za + babcię Łucję w dn. ur., babcię Reginę i dziadka Pawła i ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Ehfrydę i Gedeona Pordzik, Wiktorię i Stanisława Witek, ++ Jana,
Zygmunta i Anielę , wujka Benedykta i Leonarda i ++ z rodzin: Firlus, Pordzik i Witek.
16.00 - Nabożeństwo.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ Dzisiaj obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus

♦

♦

♦
♦

♦

♦

otoczony miłością „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”.
Świętej Rodzinie z Nazaretu zawierzamy nasze rodziny prosząc o dar miłości.
O godz. 16.00 Nabożeństwo do Świętej Rodziny.
W poniedziałek wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. W ostatni dzień roku
kalendarzowego pragniemy podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które stało
się naszym udziałem dzięki Jego łasce.
Uroczysta Msza św. na zakończenie roku o godz. 16.30.
We wtorek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwszy dzień
Nowego Roku Pańskiego 2013. W tym dniu przypada także Światowy Dzień
Modlitwy o Pokój. O godz. 16.00 nabożeństwo i modlitwy o pokój.
W środę o godz. 8.00 nabożeństwo przy Bożym żłóbku dla wszystkich dzieci.
W środę rozpoczynają się w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie rodzin.
W tym roku odwiedzimy mieszkańców Osiedla Piastów Śląskich. Każda rodzina
otrzyma specjalny folder przygotowany przez Wydział Duszpasterski Kurii
Diecezjalnej w Opolu. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na
remont węzła ciepłowniczego i wymianę pomp zasilających kościół, dom
katechetyczny i plebanię w energię cieplną.
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 różańcowe za dzieci i młodzież.
I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
Po Mszy św. o godz. 7.00 - całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu.
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej.
O 17.30 nabożeństwo wynagradzające.
Zachęcamy wszystkich parafian do praktykowania I Piątków miesiąca.

♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach 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 i
czcicieli Matki Bożej z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
♦ W sobotę nie będzie odwiedzin chorych ze względu na trwającą kolędę.
♦ W niedzielę obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną także

Świętem Trzech Króli. Na każdej Mszy św. będzie poświęcenie wody, kadzidła i
kredy.
♦ Wszystkim parafianom i gościom składamy gorące i serdeczne Bóg zapłać za

złożone ofiary, za okazywaną życzliwość, dobroć serca, za ofiarną pomoc i
modlitwę. Niech Boże Dziecię, które ze swoim darem miłości przyszło do
wszystkich ludzi dobrej woli, hojnie błogosławi Wam i Waszym rodzinom.
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„ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ,
A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ”
– fragment Listu Episkopatu Polski na Święto Świętej Rodziny

(…)Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego wykracza poza regularne
uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się od pracy. Choć niektórzy
ostatnie dni tygodnia – wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako czas
odpoczynku i rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało się
zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się oczyma wiary, między niedzielą a dniami
wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica.
Nie banalizujmy niedzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego sensu jedynie do dnia
wolnego od pracy. Człowiek, stworzony na obraz Boży, nie powinien więc zachowywać się
jak najemnik, dla którego wykonywanie kolejnych prac pozostaje jedynym życiowym
celem. Niedziela pozwala człowiekowi wraz z gronem najbliższych poznać smak
zachwytu nad całym dziełem stworzenia. To również czas doświadczania i umacniania się
Bożą miłością. Niedziela to szansa dla zabieganej rodziny, by „odejście” od spraw tego
świata stworzyło odpowiednie warunki do bardziej intensywnego spotkania z Bogiem i
między sobą. Odpowiedni strój, świąteczny posiłek, brak pośpiechu, czas wspólnego
przebywania ze sobą ma pomóc poczuć smak innego świata, do którego zmierzamy w
pielgrzymce wiary. Podejmijmy ten zwyczaj, by całą rodziną zasiadać do stołu, modlić się
przed i po posiłku, a przy nim dzielić się przeżyciami i opowiadać o spotkaniach,
wymieniać opinie, pytać i otrzymywać odpowiedzi. Niech niedzielne obiady będą okazją,
by z dziećmi odkrywać świat, opowiadać o swoich sukcesach i porażkach, a w ten sposób
budować prawdziwą jedność w rodzinie. Tak rozumiana niedziela daje również wielką
szansę rodzinnego radowania się z piękna świata stworzonego, odnajdywania w nim śladów
Boga, odpoczynku i wspólnego spędzania czasu na łonie przyrody przez rodzinne wyjazdy,
wycieczki, organizowanie spotkań z innymi rodzinami.
Dzisiaj, gdy praca staje się jedynie towarem, a ekonomia wydaje się panować nad
wszystkimi dziedzinami życia, bardzo pilną potrzebą jest powrót do świętowania niedzieli.
Właściwa forma świętowania może uratować i przywrócić pełną godność życia rodzinnego.
Przez wspólne przebywanie i modlitwę rodzice i dzieci uczą się dialogu i bycia razem,
trwania w jedności przy Chrystusie i w Kościele oraz wzajemnego wsparcia na drogach
codziennego życia. Dlatego potrzeba naszej troski o właściwe świętowanie niedzieli, o
niepodejmowanie niekoniecznych prac, o zmianę ustawodawstwa dotyczącego handlu w
niedzielę. Chrześcijańska rodzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach handlowych na
zwiedzaniu czy zakupach. Pamiętajmy, że takim zachowaniem wyrządzamy również
krzywdę osobom, które muszą z tego powodu pracować w niedzielę. Prawdziwe
świętowanie jest bowiem zawsze bezinteresowne i w łączności z drugimi. Jeżeli w
niedzielę będziemy myśleć tylko o sobie samych, chodząc na zakupy, uciekając jedynie
we własne hobby, w świat wirtualny, w nadmierne spędzanie czasu przed telewizorem
czy komputerem, nie doświadczymy nigdy radości rodzinnego świętowania.
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