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IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 4,21-30)
„W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa
Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa
Pisma, któreście słyszeli.” A wszyscy przyświadczali Mu i
dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust
Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł
do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się,
jak słyszeliśmy, w Kafarnaum.” I dodał: „Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie
jest mile widziany w swojej ojczyźnie (…)”.
Ewangelia dzisiejsza to dalszy ciąg
Ewangelii z poprzedniej niedzieli.
Chrystus przemawia do swoich rodaków w
Nazarecie. Mówi prosto i serdecznie.
Przemówienie
Jego
podobało
się
zebranym. Ale po pewnym czasie zaczęli
sobie stawiać pytania: Skąd u niego ta
mądrość? Przecież to syn Józefa. Chrystus,
widząc rysujące się na ich twarzach
wątpliwości, zareagował natychmiast.
Oczekujecie ode mnie tego, czego
dokonałem w Kafarnaum? Niestety, tego u
was nie mogę dokonać. Do tego potrzebna
jest wiara we mnie, której nie macie.
Jakie wnioski z dzisiejszej ewangelii
wynikają dla nas? Po pierwsze, aby
Chrystus mógł czegoś dokonać w nas i dla
nas, potrzebna jest wiara. Chrystus prawie
zawsze pytał o wiarę tych, którzy Go o coś
prosili. Czy wierzysz, że ja mogę to
uczynić?

Po drugie, nie należy Bogu wyznaczać
ani czasu, ani tego, czego ma dokonać. Nie
wolno nam się również denerwować i
wyrzucać Panu Bogu, że nie spełnił naszej
prośby. Możemy tylko modlić się i czekać.
Po trzecie, trzeba zajrzeć do swego
wnętrza, czy ono jest gotowe na przyjęcie
Bożego daru? Czy jest wystarczająco
czyste? Czy nasze intencje są dobre? Czy
nie ma w nas nienawiści? Czy staramy się
o miłość, o jakiej poucza nas św. Paweł w
dzisiejszym drugim czytaniu?
Zadania na tydzień
1. Do przemyślenia: Jaka jest moja
wiara? Czy ja wierzę w Chrystusa i
Chrystusowi? Czy wewnętrznie jestem
gotowy na przyjęcie Bożego daru?
2. Do wykonania: dokonam refleksji
nad stanem mojej duszy zarówno gdy
chodzi o wiarę, jak i odniesienia do ludzi.
(ks. Jan Pałyga SAC)
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PONIEDZIAŁEK – 4.02.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Zygmunta Kuźnik.
18.00 - Za + męża Jarosława Synoradzkiego w 16 rocz. śm. i ++ z rodzin Adamicki i Synoradzki oraz
o błog. Boże w rodzinie.
- Za ++ rodziców i teściów Marię i Józefa Piela, Annę i Konrada Szopa, + brata Jana, szwagra
Józefa i ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.
WTOREK – 5.02.2013 – wsp. św. Agaty
7.00 - Za + Agatkę Tarasiuk z ok. im.
18.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Marii Zielińskiej-Buchta z ok. 96 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla
syna z rodziną.
ŚRODA – 6.02.2013 – wsp. śśw. Pawłą Miki i Towarzyszy
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Grażyny oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków.
18.00 - Za + Charlottę Biedermann, ++ rodziców, 2 siostry oraz + Jadwigę Jonietz.
- Za + Zdzisława Wątrobę w 1 rocz. śm., ++ rodziców i teściów i ++ z rodziny.
I CZWARTEK miesiąca – 7.02.2013
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + mamę Rozalię w rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + ojca Piotra w kolejną rocz. śm. i dusze w czyśćcu .
PIĄTEK – 8.02.2013
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego, MB Fat. i św. o. Pio z prośbą o łaskę wiary, o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie.
18.00 - Za ++ z rodziny Czechowicz: ojca Stanisława, matkę Stefanię i matkę Teofilę, ++ z rodziny
Morawskich i Agopsowicz: babcię, ciocię i dziadka oraz o błog. Boże i zdrowie dla
Stanisława.
- Za + Annę Polaczek, ++ jej rodziców i rodzeństwo i dusze w czyśćcu.
SOBOTA – 9.02.2013
7.00 - Za + matkę Annę Dubaj, + Franciszka Dubaj, ++ teściów Janinę i Stefana Sowińskich i ++ z
rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Wincentego i Różę, braci Ryszarda, Romana, siostrę Magdalenę, bratowe
Antoninę i Gertrudę, szwagrów Tomasza, Józefa i Gintra, siostrzeńca Andrzeja i dusze w
czyśćcu.
- Za ++ rodziców Piotra i Wiktorię Piechaczek, teściów Franciszka i Paulinę , rodzeństwo z obu
stron i d. w cz.
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02.2013
7.00 - Za + Agnieszkę Staroszczyk w 19 rocz. śm., + ojca Stefana, ++ dziadków z obu stron oraz za
++ z rodziny i ++ z pokrew. Staroszczyk i Wacholc, oraz za d. w cz.
8.30 - Za + męża Rudolfa Kania, rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę i
Gertrudę, za dziadków i ++ z pokrew.
- Za + męża Antoniego w rocz. śm., ++ rodziców, teściów, 3 szwagrów, 2 szwagierki, brata
Huberta, ++ z rodziny i d. w cz.
10.00 - Roczki: Maya Poprawska, Martyna Styś.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże dla Otylii z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla
rodziny.
11.15 - Za + Jana Łęgowego w rocz. śm.
- Za + Zbigniewa Pasierbskiego w 30 dniu po śm.
15.00 - Za + Jadwigę Pawłowską w 4 rocz. śm.
- Za + Janinę Gancarz w 30 dniu po śm. oraz + Jerzego Jonczy, + Mariana Świderskiego, +
Zygmunta Czajkowskiego, + Jerzego Gancarz.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ Dzisiaj IV Niedziela Zwykła. Człowiek współczesny potrzebuje silnej wiary,

♦
♦
♦
♦

♦

♦

potrzebuje nadziei, która jest światłem w beznadziejnych sytuacjach. Potrzebuje
miłości miłosiernej, która ukazuje nową drogę na której czeka bezinteresownie
kochający Bóg. Źródłem tego wszystkiego jest zawsze Jezus Chrystus obecny w
Eucharystii. Zachęcamy wszystkich parafian do częstego udziału we Mszy św.
Dzisiaj po każdej Mszy błogosławieństwo ku czci św. Błażeja poświęconymi
świecami.
O godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Błażeja.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek przypada wspomnienie św. Agaty, patronki ratującej w różnych
nieszczęściach. Poświęcenie wody i chleba ku czci św. Agaty będzie po Mszy św.
rano i wieczorem.
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza na
rekolekcje dla maturzystów. Rozpoczęcie rekolekcji 22 lutego (piątek) o godz.
17.00, zakończenie rekolekcji 24 lutego (w niedziele) o godz. 12.30.
Trwają zapisy na tegoroczną edycję liturgicznego kursu dla fotografów i
operatorów sprzętu audiowizualnego, który odbędzie się w soboty Wielkiego
Postu, w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu przy ul. Kard. Kominka 1a.
Osoby zgłaszające się na kurs muszą mieć potwierdzenie ks. Proboszcza z parafii
aktualnego zamieszkania.

♦ W dniach 22 i 23 lutego odbędzie się wizytacja kanoniczna parafii przez ks.

Biskupa Ordynariusza. W piątek (22 lutego) uroczyste przywitanie ks. Biskupa na
Mszy św. o godz. 18.00. Po Mszy św. spotkanie z duszpasterzami parafii. W sobotę
(23 lutego) od godz. 9.00 do 17.30 ks. Biskup będzie wizytował parafię i w tym
czasie spotka się z poszczególnymi grupami parafialnymi.
Szczegółowy program wizytacji będzie podany w przyszłym tygodniu.
♦ Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 11 lutego o godz. 19.30

i będzie poświęcone przygotowaniu parafii do wizytacji kanonicznej.
♦ Parafialny Zespół Caritas informuje, że wydawanie darów dla osób najbardziej

♦
♦
♦
♦

potrzebujących pomocy będzie w tym tygodniu, w czwartek i w piątek w
godzinach od 16.30 do 19.00. Osoby zgłaszające się po pomoc muszą mieć przy
sobie ważny dowód osobisty.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji.
Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone w święto Matki Bożej
Gromnicznej, które zostaną przekazane na pomoc klasztorom klauzurowym.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego
w Opolu.
Życzymy parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu.

4

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

ŚWIĘTA AGATA ,
DZIEWICA I MĘCZENNICA
Agata urodziła się w Katanii na Sycylii
ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić
się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Trzeba
zaznaczyć, że odznaczała się wyjątkową urodą.
Kwincjan, namiestnik Sycylii, zachwycony Agatą,
zaproponował jej małżeństwo. Ta odmawiając,
wzbudziła w odrzuconym senatorze nienawiść i
pragnienie zemsty. Próbując ją zniesławić przez
pozbawienie jej dziewiczej niewinności, oddał ją pod
opiekę rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy
te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury. W tym samym
czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w czasie którego zginęło wielu pogan.
Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą.
Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego
251 r. Papież Symmachus na początku VI wieku wystawił ku jej czci w Rzymie
przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św.
Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II przy bazylice św.
Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to
wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się
w katedrze w Katanii.
Wielkiej czci doznają także jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak
niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocalenia. W dzień św. Agaty w
niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić
ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by
wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci karmiono bydło
poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy.
W polskiej tradycji ludowej w tym dniu święci się sól, chleb i wodę.
Istnieje przekonanie, że akcesoria te, a zwłaszcza sól, wrzucone do ognia tłumią go
i powodują, że przestaje się rozprzestrzeniać. Ponadto chleb leczył ból gardła, a
dodany do ziarna na siew zapewniał obfite plony. W kulturze ludowej dzień św.
Agaty uważany jest ponadto za pierwszą zapowiedź nadchodzącej wiosny.
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