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NIEDZIELA - 13.11.’22 - XXXIII Niedziela Zwykła
ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA (KIERMASZ)
Światowy Dzień Ubogich
(Ml 3,19 - 20a; 2 Tes 3,7 - 12; Łk 21,5 - 19)
Jezus odpowiedział: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić:
"Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas".

7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Edwarda,
z okazji 50. rocznicy urodzin i kolejnej rocznicy urodzin syna Leonarda
(w języku niemieckim)
8.30 - Msza św. za †† Elżbietę i Pawła Polewka oraz dusze w czyśćcu cierpiące
9.30 - Poręba: Msza św. za † syna Sławomira i jego †† dziadków z obydwu stron
10.30 - SUMA
1. Za żyjących i zmarłych Parafian
2. Za żyjących i zmarłych przyjaciół i dobrodziejów z Crostwitz
Chrzest św.: Wiktoria Anna Gil
15.00 - Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych
16.00 - Msza św. za † żonę i mamę Sabinę Prusko, w 2. rocznicę śmierci
W zakrystii zbiórka do puszki na pomoc Kościołowi w potrzebie
KOLEKTA:
LEŚNICA - na remont dachu kościoła cmentarnego
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
PONIEDZIAŁEK - 14.11.’22 - wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
7.00 - Msza św. ku czci Matki Boskiej Fatimskiej

16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św.
1. Do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, dla żyjących członków
Rodziny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i ich rodzin, oraz
o radość wieczną dla jej zmarłych
2. Za † żonę Barbarę, jej †† rodziców, †† teściów, † brata oraz wszystkich
†† z rodzin Gola i Pogodzik
WTOREK - 15.11.’22
7.00 - Msza św. za †† Elżbietę i Mirosława oraz †† z ich rodzin
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. za †† Marię i Józefa Cygan, Jana i Anielę Przyszlak, † Sylwię
Świątek raz †† z rodzin Cygan, Bielski, Przyszlak, Rataj i Bałanda
ŚRODA - 16.11.’22 - święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu
7.00 - Msza św. za † Leonarda Jahn i jego † żonę - intencja od sąsiadów
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. za † matkę, teściową i babcię Jadwigę Barth, w kolejną rocznicę
śmierci oraz wszystkich †† z pokrewieństwa
CZWARTEK - 17.11.’22 - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7.00 - Msza św. † męża i ojca Konrada, †† rodziców i teściów, †† braci i siostry
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. szkolna za † męża i ojca Janusza Kasprzyk, †† z pokrewieństwa
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK - 18.11.’ 22 - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
7.00 - Msza św. za †† rodziców Antoninę i Alfonsa Stanko, † brata Rajmunda,
†† rodziców z obydwu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. za † męża Wojciecha Komander, w kolejną rocznicę śmierci,
†† rodziców i rodzeństwo oraz † zięcia Ryszarda
SOBOTA - 19.11.’22
7.00 - Msza św. za †† rodziców, ich † rodzeństwo, †† dziadków, siostry i szwagrów
oraz dusze opuszczone
12.00 - Chrzest św.: Cezary Grzegorz Górecki
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św. za †† rodziców Gertrudę i Konrada Bugiel, † wujka Jana,
† siostrzeńca Grzegorza, †† dziadków Marię i Pawła, Katarzynę i Stefana oraz
†† z rodzin Bugiel i Miozga

NIEDZIELA - 20.11.’22 - XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
(2 Sm 5,1 - 3; Kol 1,12 - 20; Łk 23,35 - 43)
Był także nad Nim napis w języku
greckim, łacińskim i hebrajskim: "To jest Król Żydowski".
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
"Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas".
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga się nie boisz?"

7.00 - Msza św. za † żonę Marlenę Paisdzior, w kolejną rocznicę śmierci,
jej †† rodziców i teściów, † brata Reinholda, † bratową Annę,
†† z pokrewieństwa Paisdzior, Schymczyk i Mathea (w języku niemieckim)
8.30 - Msza św. za † Marię Niemiec
9.30 - Poręba: Msza św. za † Mariusza, o radość życia wiecznego
10.30 - SUMA za †† Małgorzatę i Waldemara Tanwic, o radość życia wiecznego
15.00 - Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych
16.00 - Msza św. za †† za †† rodziców Cecylię i Stanisława Łupak, † Marię
Kozołup, †† dziadków Agnieszkę i Józefa Łupak, Karolinę i Stanisława
Piekielniak oraz †† z pokrewieństwa
W zakrystii zbiórka do puszki na remont katedry opolskiej
KOLEKTA:
LEŚNICA - na potrzeby naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 6 listopada br. dziękujemy mieszkańcom
ulicy Kozielskiej 23, 25, 25 A - D, 27: Agnieszce Bugiel, Patrycji Dronka,
Halinie Remet, Mariuszowi Talar, Anecie Twardowskiej, Julii Twardowskiej,
Lucynie Twardowskiej.
 W ich intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów:
„Ojcze nasz…”.
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:
Sobota 19.11.’22: ul. Chrobrego, Kościuszki, Poprzeczna.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Refleksja
W modlitwie dnia XXIII Niedzieli Zwykłej Kościół zwraca się do Boga z prośbą,
aby wejrzał łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarzył ich prawdziwą
wolnością. W ten sposób Kościół pośrednio komunikuje nam, swoim dzieciom,
podstawową prawdę o wolności człowieka, że jest Bożym darem i jako taka
urzeczywistnia się w przestrzeni związku człowieka z Bogiem. Bóg stworzył nas
wolnymi, a kiedy ten dar utraciliśmy wskutek własnej samowoli i podeptania woli
Bożej, sprawił – mocą Chrystusowego posłuszeństwa aż do śmierci – że ją
odzyskaliśmy. Święty Paweł dobitnie zaznacza w Liście do Galatów (6,1) „Ku
wolności wyswobodził nas Chrystus”. Inne ważkie podpowiedzi na temat
„prawdziwej wolności” człowieka przekazuje nam dzisiejsza liturgia Bożego słowa.
Rozpocznę od myśli zawartej w Liście św. Pawła do Filemona. Adresat listu,

Filemon, zamożny Kolosanin, zawdzięcza swoje nawrócenie św. Pawłowi. I na tej
podstawie zwraca się Apostoł do tego, którego począł dla Chrystusa, o ułaskawienie,
obdarowanie wolnością Onezyma – zbiegłego niewolnika Filemona, którego
nawrócił w rzymskim więzieniu. Apostoł daje Filemonowi do zrozumienia, że
osiągnie wyższy stopień wolności przez to, że obdaruje wolnością swego
niewolnika. Sam zaś o sobie św. Paweł pisze, że jest więźniem Chrystusa Jezusa
i uznaje za gwarancję wolności człowieka noszenie kajdan dla Ewangelii. Tak daje
nam do zrozumienia, że bezwarunkowe posłuszeństwo Ewangelii stoi na straży
naszej wolności. Z pewnością trudno tę myśl pogodzić z dzisiejszymi
interpretacjami ludzkie wolności, gdy rozumie się ją najczęściej jako możliwość
życia i działania bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednak Boże orędzie o wolności
człowieka, ujawniające się już na pierwszych stronicach Biblii jest właśnie takie:
Adamowi i Ewie dobrze się wiodło dopóki dawali posłuch Bożemu prawu: ze
wszystkich drzew tego ogrodu wolno wam jeść, tylko nie z tego stojącego pośrodku
ogrodu, abyście nie pomarli. Gdy to przykazanie Boże podeptali, stali się
niewolnikami diabła. Myśleli, że się wyzwalają, tymczasem nałożyli sobie sami
kajdany niewoli szatańskiej. Myśl o prawdziwej wolności podejmuje również
dzisiejszy fragment Księgo Mądrości. Autor daje do zrozumienia, że nasza
prawdziwa wolność zakłada znajomość zamysłu Bożego. Boży projekt na ludzkie
szczęście jest u źródła naszej wolności i dobra. Innymi słowy nie trzeba się obawiać,
że wypełnianie woli Bożej ogranicza naszą wolność. Dobitną lekcję na ten temat
stanowi Kalwaria – konanie i śmierć Jezusa na krzyżu, zgodnie z wolą Ojca, jest
źródłem wolności Chrystusa i naszego wyzwolenia. Chrystus nie dał się zwieść
szatanowi, nie dał się skrępować i nas zbawił. Trzeba więc w trosce o trwanie w
wolności zabiegać o pełnienie woli Bożej, a najpierw o poznanie Bożego zamysłu
wobec nas. Tego zaś nie da się osiągnąć bez wsparcia Bożego Ducha. Dlatego jako
dzieci Boże winniśmy stale wołać „Veni, Sancte Spiritus”. O ile zły duch nas spętał
i stale zniewala, gdy dajemy mu posłuch, o tyle Boży Duch jest gwarancją naszej
wolności i trzeba stale się nań otwierać, Bożemu Duchowi ulegać!
bp Andrzej Czaja
Złota myśl tygodnia
Bliżej Boga-Człowieka. Nic nadzwyczajnego. Po prostu powrót do źródeł
chrześcijaństwa.
bp Andrzej Czaja
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej
Na naszej pięknej Ziemi Śląska Opolskiego jest jednak znacznie więcej ludzi
potrzebujących. Mam na myśli zwłaszcza ludzi samotnych i opuszczonych, także
wielu ludzi młodych zagubionych w dzisiejszych świecie. Trzeba, byśmy sobie
uświadomili, że w nich przychodzi do nas Jezus i puka do drzwi naszych serc,
prosząc o posługę miłości. To coś więcej niż doraźne wsparcie czy nawet gościna.
Ma miejsce tam, gdzie wchodzimy w osobowe relacje z potrzebującymi, najczęściej
bardzo wymagające, by razem dźwigać ciężar ich życia. Taką posługę świadczą
w wielu domach siostry zakonne, pielęgniarki Stacji Caritas i coraz liczniejsi
wolontariusze. Z nadzieją patrzę na młode pokolenie, które przejawia coraz więcej
zainteresowania tą formą posługi. Zapraszam do jej realizacji Parafialne Zespoły
Caritas, ale też każdego, na miarę możliwości i odpowiednio do potrzeb, w swoim
środowisku życia.
bp Andrzej Czaja

