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Dzień 14 września jest szczególną okazją do 
refleksji nad Krzyżem. Kościół w Krzyżu Je-
zusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn 
Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego 
nie tylko relikwie świętego Krzyża (cząstki, 
których autentyczność nieraz trudno oce-
nić), ale wszystkie krzyże powstające już od 
I wieku, a przywołujące Chrystusa i Jego 
wielkie dzieło, otaczane są przez chrześci-
jan nadzwyczajną czcią. Podobnie „znak 
krzyża” kreślony dłonią od początku chrze-
ścijaństwa jest traktowany jako streszcze-
nie najważniejszych prawd wiary: słowami 
podkreśla się wiarę w Trójjedynego Boga, 
a ruchem ręki – fakt naszego zbawienia 
przez Chrystusową mękę i śmierć. 
Geneza dzisiejszego święta sięga starożyt-
nego podania o odnalezieniu w 326 r. przez 
św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna 
Wielkiego, krzyża Chrystusa. Na wiado-
mość o tym cesarz wystawił w Jerozolimie 
na Górze Kalwarii dwie monumentalne ba-
zyliki: jedną ku czci św. Krzyża, a drugą na 
cześć Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 
13 września 335 r. odbyło się ich uroczyste 
poświęcenie. Później obchód tego święta 
przeniesiono na 14 września. 
W naszej diecezji to święto sprzyja też umac-
nianiu jedności z biskupem diecezjalnym, 
gdyż jego kościół, czyli opolska katedra, nosi 
tytuł Podwyższenia Krzyża świętego.
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Oddajmy pokł on krzyżowi,
Co by ł  o ł tarzem ofiary,
Bo na nim Życie umar ł o,
By śmiercią ż ycie przywrócić .

O krzyżu , bądź pozdrowiony,
Jedyna nasza nadziejo!
Zachowaj wiernych od z ł ego
I zniwecz zbrodnie ludzkości .

Fragment hymnu z L iturgi i Godzin

 ▪ W czwartek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona dzieci 
i młodzieży. W związku z tym gorąco zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, 
którą zakończy udzielenie specjalnego błogosławieństwa dzieciom szkolnym.

 ▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych. 

 ▪ Duszpasterstwo Sanktuarium Maria Hilf oraz Duszpasterstwo Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej zapraszają w sobotę 20 września br. na 
Pielgrzymkę Trzech Narodów do sanktuarium Panny Marii Wspomożenia Wier-
nych w Zlatých Horach (Czechy) koło Głuchołaz. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 
10.00, zaś zakończenie przewiduje się ok. godz. 15.15. W programie m.in.: mo-
dlitwa różańcowa, Eucharystia (z udziałem abp Bambergu Ludwiga Schicka, bpa 
Andrzeja Czai i bpa Františka Lobkowicza), uczczenie relikwii bł. Jana Pawła II. 

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii po raz pierwszy od-
pust parafialny, który zbiega się z rocznicą poświęcenia naszego kościoła (kier-
maszem). Serdecznie zapraszam zwłaszcza na Sumę odpustową, której będzie 
przewodniczył ks. Prałat Antoni Komor, a kazanie wygłosi ks. Wojciech Lippa. Po 
Mszy św. będzie tradycyjna z tej okazji procesja teoforyczna dookoła kościoła.

 ▪ Również w niedzielę 21 września na Górze Świętej Anny odbędą się tegoroczne 
dożynki diecezjalne. Suma dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza na doroczną pielgrzymkę do grobu św. Jadwigi 
w Trzebnicy, która odbędzie się w sobotę 4 października br. W programie m.in.: 
Msza św., konferencja i Droga krzyżowa. Zapisy w zakrystii. 

 ▪ Zgodnie z sugestią Parafialnej Rady Duszpasterskiej, serdecznie proszę silnych 
panów z naszej parafii o pomoc w przeprowadzeniu niezbędnych prac ziemnych 
wokół zabudowań parafialnych. Prace będą wykonywane w pierwszych dniach 
tygodnia od godz. 8.00 i od 15.30. Prosimy o przybycie ze swoimi łopatami, szpa-
dlami lub kilofami. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, a przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny UO; w przyszłą niedzielę ko-
lekta będzie przeznaczona na budowę kościołów i jałmużna postna z całego roku, 
a kolekta z Sumy odpustowej na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Euge-
niusza Szajkowskiego, lat 75, zam. przy ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w so-
botę); zaś z parafii św. Antoniego odeszli do wieczności: śp. Hildegarda Panek, lat 
77, z ul. Kozielskiej, śp. Edyta Mateja, lat 75, z ul. Bocznej i śp. Gabriela Bartniak, 
lat 53 z ul. Nowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Ołtarz w katedrze opolskiej



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

14 września – Niedziela XXIV Zwykła — Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Krzysztofa 
z okazji 15. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą i dary Ducha Świętego 
dla Filipa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka i Ewy Man-
dala z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko Małgorzatę Klebba
  – chrzest: Alicja Prefeta
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Leonardę Kwiatkowską, † Kazimierza Kwiatkowskiego, †† z ro-

dzin Kwiatkowskich i Pawłowskich

15 września – poniedziałek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 18.00 – za † Edwarda Jagielnickiego oraz †† z rodziny

16 września – wtorek — wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
 18.00 – za † Agnieszkę Kucharczyk, † Jana Kucharczyka, † brata Józefa, 

† bratową Stefanię oraz †† z pokrewieństwa

17 września – środa
 7.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Zenona Helak, †† dziadków z obu stron 

oraz †† z pokrewieństwa

18 września – czwartek — święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
 18.00 – za †† Edeltraudę i Jana Mainczyk, †† z rodzin Mainczyk, Blaucik i Ku-

lawiak

19 września – piątek
 18.00 – za †† rodziców Martę i Józefa Kuder, † brata Gerarda, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

20 września – sobota — wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, 
Pawła Chong Hasang i towarzyszy

 15.00 – chrzest: Liliana Lena Michnowska
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Henryka z okazji 
rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiejszą▪niedzielą▪rozpoczyna▪się▪IV▪Tydzień▪Wychowania.▪Jest▪to▪inicjatywa▪Ko-
misji▪Wychowania▪Katolickiego▪Konferencji▪Episkopatu▪Polski▪i▪Rady▪Szkół▪Kato-
lickich.▪Obchodzony▪jest▪w▪tygodniu,▪w▪którym▪przypada▪święto▪św.▪Stanisława▪
Kostki,▪patrona▪dzieci▪i▪młodzieży.▪Hasło▪odbywającego▪się▪po▪raz▪czwarty▪Tygo-
dnia▪brzmi:▪„Prawda▪fundamentem▪wychowania”.

▪▪ Dzisiaj▪przy▪naszym▪kościele▪jest▪organizowany▪festyn▪charytatywny▪na▪rzecz▪
chorego▪chłopczyka▪Pascala▪Boronowskiego.▪Wydarzenie▪objęte▪jest▪patrona-
tem▪Fundacji▪„Słoneczko”.▪

▪▪ Również▪dzisiaj▪o▪godz.▪14.00▪w▪Domu▪Katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Anto-
niego▪odbędzie▪się▪spotkanie▪Franciszkańskiego▪Zakonu▪Świeckich.

▪▪ We▪wtorek▪o▪godz.▪16.00▪w▪Domu▪Katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪
odbędzie▪się▪spotkanie▪Parafialnego▪Zespołu▪Caritas.▪

▪▪ Parafia▪św.▪Antoniego▪organizuje▪spotkanie▪katechumenatu,▪które▪są▪adresowane▪
do▪osób▪dorosłych,▪które▪chciałyby▪przygotować▪się▪do▪sakramentu▪bierzmowa-
nia▪lub▪uzupełnić▪katechezę▪szkolną.▪Pierwsze▪spotkanie▪we▪wtorek▪po▪Mszy▪św.▪
wieczornej▪w▪salce▪św.▪Antoniego.

▪▪ Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪w▪środę▪17▪września▪po▪wieczornej▪Mszy▪św.▪
na▪spotkanie▪z▪księdzem▪proboszczem▪Ryszardem▪Michalikiem▪w▪salce▪parafial-
nej▪św.▪Mikołaja▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego.

21 września – Niedziela XXIV Zwykła – uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła (kier-
masz) i odpust parafialny

 8.00 – za †† rodziców Marię i Franciszka Orzechowskich, †† braci Henryka 
i Bronisława, †† z rodziny z obu stron

 10.30 – Suma odpustowa – w intencji Parafian
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marka 
z okazji 18. rocznicy urodzin

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Patrycji i Marcina z oka-
zji 15. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Jana z okazji 
40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny


