gazetka parafii Podwyższenia Krzyża Św.
w Strzelcach Opolskich
nr 7/2012(97) 17 luty 2013

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 4,1-13)
„Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w
Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich
upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu
kamieniowi, żeby się stał chlebem”. (…) Wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej
chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i
wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. (…) Zaprowadził Go też do
Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół. (…) Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od
Niego aż do czasu”.
Czas Wielkiego Postu, który przed
kilkoma dniami rozpoczęliśmy, zaprasza
nas od ponownego odkrycia tego sensu w
kontekście czasów, w których żyjemy.
Trzy pokusy które słyszymy w Ewangelii
udowodnij swoją wielkość, to trzy pokusy
współczesnego świata, który stale i pod
rożnymi postaciami proponuje nam
zaspokojenie naszych pragnień i kusi
trzema mirażami: zaspokajaj wszystkie
potrzeby twojego ciała…, zdobywaj
bogactwo wszelkimi sposobami…, bądź
wielki, rządź światem. Czy jednak
zaspokojenie
tych
pragnień
czyni
człowieka szczęśliwym?
W Środę Popielcową usłyszeliśmy
słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”. W ten sposób Chrystus
wezwał nas do pogłębionej refleksji nad
naszym życiem, zwłaszcza życiem
duchowym, wewnętrznym. Trafne zaś

odpowiedzi Chrystusa z dzisiejszej
Ewangelii
na
szatańskie
pokusy
wyznaczają kierunki tej refleksji: nie jesteś
tylko ciałem i twoje ciało mimo, że ma
swoje prawa, nie może stać się tyranem w
twoim życiu; nie kłaniaj się wszystkim
bożkom wokoło, a już na pewno nie
kłaniaj się najpotężniejszemu bożkowi
tego świata – bogactwu, nie sprzedawaj się
za dobrobyt, nie ulegaj pokusie pieniądza,
bo on w końcu nad tobą zapanuje;
wreszcie: nie próbuj dać się złapać na
przynętę potęgi i znaczenia..
Życzymy Wam, Drodzy Parafianie,
wiele łaski, która pomoże jak najlepiej
wykorzystać dany nam czas pokuty, łaski,
która pomoże walczyć z pokusą i odnosić
zwycięstwo
nad
słabością
a
w
konsekwencji przez nawrócenie dążyć do
ewangelicznej doskonałości.
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PONIEDZIAŁEK – 18.02.2013
7.00 - Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Henryka i
Krystyny oraz syna z rodziną.
18.00 - Za + męża Jerzego z ok. ur., ++ rodziców i teściów oraz ++ z całej rodziny.
- Za ++ rodziców Augustyna i Gertrudę Burczek.
- Za + Andrzeja Chwiłowicz w 30 dniu po śm.
WTOREK – 19.02.2013
7.00 - Za + Krystynę Lorek w 30 dniu po śm.
18.00 - Za ++ rodziców Józefę i Adama, brata Zdzisława i szwagra Henryka oraz ++ z rodziny.
- Do Miłosierdzia Bożego i MB Nieust. Pomocy z prośbą o opiekę i błog. Boże dla córek Marty
i Renaty z ok. ur. i dla ich mężów i dzieci oraz za ++ z rodziny, za + Czesława Blocha, za + ks.
Czesława Nagadowskiego .
ŚRODA – 20.02.2013
7.00 - Za + ojca Jerzego w rocz. śm., + mamę Annę, siostrę Reginę, szwagierkę Anielę i teścia
Tadeusza, ++ dziadków i ++ z pokrew. z obu stron.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za ++ rodz. Gertrudę i Alojzego Skóra, ++ braci Gerarda i Pawła, ++ z rodziny i d. w cz.
- Za + mamę Zofię, ojca Romana oraz + + Czesławę i Zdzisławę.
CZWARTEK – 21.02.2013
7.00 - Za ++ rodziców Kazimierza i Anastazję, siostrę Henrykę, dziadków Czerwińskich i
Krajewskich i d. w c.
- Za + mamę Janinę Gradus w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + ojca Pawła, brata Jana, za ++ z rodziny Bartosik, Piskorz, Kwaśny i Fiedosiej.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Marii i Andrzeja i syna Łukasza.
PIĄTEK – 22.02.2013 – święto Katedry św. Piotra – WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII
7.00 - Za + Zofię Mularczyk w 1 rocz. śm.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm w intencji wszystkich Parafian.
- Do B. Op., MB Fat. i św. o. Pio… w int. całej rodziny i o dary Ducha Świętego dla dzieci.
- Za + męża Romana w 2 rocz. śm., ++ z rodziny Przeździak i Maksel.
SOBOTA – 23.02.2013 - WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII
7.00 - Za + Elizabeth Englert i Gertrudę Kaspar ++ ich mężów i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za ++ rodziców Zofię i Jana, teściów Teklę i Józefa, ++ z rodziny Janczura i Wróbel.
- Za + męża Jerzego w 10 rocz. śm., za + ojca i teściów, ++ z rodziny Woźnica i Wacławczyk.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.02.2013
7.00 - Za + męża Bernarda w rocz. śm., ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny z obu stron.
- Za + ojca Jana w rocz. śm.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 74 rocz. ur. Józefy.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 10 rocz. ur. Tomasza i kolejnej rocz. ur. Kazimierza oraz o błog. Boże
dla rodziców i rodziny.
10.00 - Za + męża Franciszka, syna Sławomira, ++ rodziców, teściów, 3 braci, bratowe, siostrę Janinę,
szwagra oraz do B. Op. i MB Fat... o zdrowie i błog. Boże dla ofiarodawców tej mszy i ich rodzin.
- Za ++ Katarzynę i Eustachego Chodynieckich, ich + syna Antoniego, + ojca Jerzego Cedzich i ++ z
rodziny.
11.15 - Za + ojca Józefa w r. śm., + mamę Janinę i ++ z rodziny Gradus, Maksymiuk, Patajewicz, Potocki.
- Za ++ rodziców Józefa i Weronikę Skóreckich, ++ braci Jakuba i Stanisława, siostrę Annę i bratową
Annę i ++ z rodziny i d. w cz.
15.00 - Za + Mariana Żuk w rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w cz.
- Za + męża Franciszka, ++ rodziców Józefa i Ewę, ++ teściów Irenę i Walentego, + brata Antoniego i
d. w cz. oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.00 - Gorzkie Żale.
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 Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy czas łaski i Bożego Miłosierdzia.
Kościół zachęca nas abyśmy wielkodusznie podjęli drogę wielkopostnej pokuty
i nawrócenia trwając na modlitwie i pełniąc dzieła miłosierdzia.
Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 11. lutego Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił decyzję o ustąpieniu z urzędu
Następcy św. Piotra i Biskupa Rzymu. Nastąpi ona 28 lutego 2013 r. o godz. 20.00.
Zachęcamy parafian do otoczenia Benedykta XVI osobistą i wspólnotowa modlitwą, niech
będzie ona dziękczynieniem za jego pontyfikat oraz wyrazem solidarności i nieustannej
pamięci.
 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
 W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
 W środę po Mszy św. o godz. 18.30 spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci
komunijnych. Po spotkaniu nabożeństwo z poświęceniem książeczek i różańców do
I Komunii św.
 W piątek od godz. 7.30 sprzątanie kościoła, bardzo prosimy panie o życzliwą pomoc.
 W piątek o godz. 18.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa
Ordynariusza z okazji rozpoczęcia wizytacji kanonicznej parafii.
Uroczyste powitanie nastąpi przy wejściu głównym do kościoła. Tu oczekiwać będą
ks. Biskupa kapłani, Służba Liturgiczna, Dzieci Maryi i poczty sztandarowe.
 Zapraszamy wszystkich parafian do udziału we Mszy św., także dzieci i młodzież,
rodziców dzieci komunijnych i rodziców tegorocznych kandydatów do
bierzmowania. Niech to będzie autentyczne i piękne świadectwo naszej wspólnoty
w Roku Wiary.
 W piątek wieczorem, ze względu na wizytację kanoniczną, kancelaria będzie nieczynna.
 W sobotę, w drugim dniu wizytacji kanonicznej Ks. Biskup spotka się
z duszpasterzami, grupami parafialnymi oraz Radą Duszpasterską. Szczegółowy
program wizytacji kanonicznej zamieszczony jest w gazetce parafialnej.
Zachęcamy do modlitwy w intencji Księdza Biskupa a także całej parafii, prosząc o
dobre owoce wizytacji Kanonicznej. Pomocą niech nam posłużą teksty modlitw
umieszczone w gazetce parafialnej.
 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Wielkopostne Wykłady
Otwarte, które odbywać się będą w soboty Wielkiego Postu o godz. 17.00 w auli
Muzeum Diecezjalnego w Opolu. Tegoroczny temat cyklu brzmi:
„W przestrzeni wiary” i związany jest z aktualnie przeżywanym Rokiem Wiary.
 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pokutnych:
 Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00,
 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
 Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc.
 Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu,
owocnego przeżycia czasu pokuty i nawrócenia oraz wytrwałości w postanowieniach
wielkopostnych.
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PROGRAM WIZYTACJI BISKUPIEJ W PARAFII
22 DO 23 LUTEGO 2013 R.
Piątek - 22 lutego 2013
18.00 - Powitanie ks. Biskupa
- Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Biskupa
19.15 - Spotkanie z duszpasterzami parafii
Sobota - 23 lutego 2013
9.00 - Nabożeństwo dla chorych
10.30 - Spotkanie z katechetami dekanatu Strzelce Opolskie
14.00 - 17.30 Spotkania z grupami parafialnymi
14.00 - Gimnazjaliści (klasy I – II – III)
14.45 - Liturgiczna Służba Ołtarza i Dzieci Maryi
15.15 - Róże Różańcowe - Grupa Modlitewna Ojca Pio - Margaretki - Parafialny
Zespół Caritas
16.45 - Spotkanie z Radą Duszpasterską
17.30 - Pożegnanie ks. Biskupa
MODLITWA ZA BISKUPA ORDYNARIUSZA
Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego
sługę, naszego Biskupa Ordynariusza Andrzeja, którego ustanowiłeś pasterzem
Kościoła Opolskiego, daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu,
któremu przewodzi, aby razem z nim doszedł do życia wiecznego. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
MODLITWA ZA PARAFIĘ
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze od którego bierze nazwę wszelki ród
na niebie i na ziemi, prosimy Cię, strzeż naszej parafii z ojcowską swoją dobrocią,
a ponieważ jako należący do Ciebie całą nadzieję pokładamy w niebieskiej łasce,
otaczaj nas zawsze swoją opieką. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, wejrzyj
łaskawie na naszą parafię i spraw, aby w niej rozwijała się wiara, nadzieja i miłość,
tak w odniesieniu do Ciebie, jak i wzajemnie wśród nas - tworzących wspólnotę
Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Niech nasza parafia będzie świadoma, że
jest cząstką Kościoła Chrystusowego, cząstką tej rodziny, która jednoczy ludzi
całego świata w jedną wielką rodzinę Twoją, o Ojcze, wieczny Boże. Ojcze,
miłosierny Boże, prosimy Ciebie za naszą parafię, przez zasługi Świętej Rodziny i
świętych naszych Patronów. Amen
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

