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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”)
PONIEDZIAŁEK - 21.11.’22 - wspomnienie Ofiarowania NMP
7.00 - Msza św. za † Leonarda Jahn - intencja od FZŚ
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. za †† Genowefę i Marię Muszkiet, †† z rodziny i dusze opuszczone

WTOREK - 22.11.’22 - wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7.00 - Msza św. za † Alfonsa Gruszka - intencja z Róży Różańcowej
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. za † Feliksa Grabowskiego, † żonę Martę i †† z rodziny
ŚRODA - 23.11.’22
7.00 - Msza św. za † Jana Malik, †† synów Józefa i Jana, † zięcia Janusza oraz
†† z pokrewieństwa
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. za † Marię Jońca, † męża Józefa, †† szwagrów i szwagierkę oraz
wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
CZWARTEK - 24.11.’22 - wspomnienie świętych męczenników Andrzeja
Dung - Lac, prezbitera i Towarzyszy
7.00 - Msza św. za †† rodziców Łucję i Teofila, †† teściów Annę i Jerzego Koppa,
† męża Józefa i †† dziadków z obydwu stron
9.00 - Msza św. z udziałem Ks. Biskupa Rudolfa Pierskały, z okazji 60-lecia
Szkoły Podstawowej w Leśnicy
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. za † Andrzeja, jego †† dziadków oraz †† z rodziny
PIĄTEK - 25.11.’ 22
7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Józefa i jego
rodziny
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie, z okazji
85. rocznicy urodzin, oraz za †† rodziców i rodzeństwo
SOBOTA - 26.11.’22
7.00 - Msza św. za † Monikę, †† rodziców i teściów oraz †† z pokrewieństwa
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św. za zmarłych: Joachima Pogodzik, Zdzisława Radochońskiego,
Marcina Szmuk
NIEDZIELA - 27.11.’22 - I NIEDZIELA ADWENTU
(Iz 2,1-5;Rz 13,11-14; Mt 24,37-44 )
A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo!
Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza,
poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko,
wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie, w rodzinie
Namyślik, oraz za †† rodziców Leonarda i Hildegardę Bugiel, Eryka
i Reginę Namyślik (w języku niemieckim)
8.30 - Msza św. za † Klarę Kopa, †† Marię i Franciszka Guz, †† Józefa i Marię
Tiszbierek, †† rodziców i rodzeństwo z obydwu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące
9.30 - Poręba: Msza św. za †† rodziców Józefę i Michała Bąk, †† dziadków Annę
i Ignacego Bąk, Michalinę i Franciszka Łupak oraz †† z pokrewieństwa
10.30 - SUMA do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie, z okazji
70. rocznicy urodzin Janiny
15.00 - Nieszpory z błogosławieństwem wieńców, lamp i świec adwentowych
16.00 - Msza św. za † męża Marcina Mieszczyńskiego, † ojca w 1. rocznicę śmierci,
† matkę, †† braci i teściów oraz †† z rodziny
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 13 listopada br. dziękujemy mieszkańcom
ulicy Kościuszki 21: Irenie Barth, Amadeuszowi Gmyz, Brygidzie Gmyz,
Jerzemu Gmyz, Juliuszowi Gmyz, Gabrieli Maik, Indze Miske, Marcinowi Miske,
Siostrze Janie, Adeli Twardowskiej.
 W ich intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów:
„Ojcze nasz…”.
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:
Sobota 26.11.’22: ul. 1 Maja, Strzelecka.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Świadkowie wiary z naszej ziemi
Josef Martin Nathan
Urodzony 11 listopada 1867 r. w Tłustomostach k. Kietrza. Pochodził z czeskiej
rodziny rzemieślniczej, używającej początkowo nazwiska Notan, a później
zmienionej na Nathan. Józef był najmłodszy z trzech synów nauczyciela Józefa
i Antoniny z Oderskich. Został ochrzczony w kościele parafialnym w Kietrzu.
Najpierw uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu i Głubczycach, a w 1877 r.
rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym we Fryburgu, które po rocznej przerwie
(na służbę wojskową) kontynuował we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął
23 czerwca 1891 r. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Zawiszycach,
a rok później został przeniesiony do Branic, gdzie w 1897 r. objął urząd proboszcza,
założył Katolicki Związek Budowniczych, Rzemieślników i Pracowników
i rozpoczął budowę olbrzymiego kompleksu szpitalnego dla osób chorych
umysłowo. Wokół szpitala rozrosło się całe "miasteczko miłosierdzia" (26 obiektów

szpitalnych i pomocniczych). W 1904 r. powstała Fundacja Najświętszej Maryi
Panny, które zapewniała leczenie i opiekę ok. 1700 psychicznie i nerwowo chorym owym "najmniejszym". Do pomocy i posłudze wśród chorych ks. prałat Nathan
sprowadził siostry marianki (SMI - Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej).
Funkcję dyrektora szpitala powierzył swemu bratu lekarzowi, samemu zabiegając
o fundusze dla tak rozbudowanego dzieła. Fundacja dysponowała własną cegielnią,
piekarnią, warsztatami rzemieślniczymi oraz zakładem ogrodniczym. Ks. Nathan był
aktywnym działaczem społecznym, z ramienia partii Centrum był deputowanym do
parlamentu Rzeszy Niemieckiej (1914-1918). W 1924 r. został mianowany
administratorem apostolskim (komisarzem), w 1938 r. wikariuszem generalnym
i biskupem pomocniczym dla części sudeckiej Archidiecezji Ołomunieckiej. Sakrę
biskupią przyjął 6 czerwca 1943 r. w kościele Branickim św. Rodziny z rąk biskupa
warmińskiego M. Kallera. Podczas okupacji władze hitlerowskie wielu chorych
z zakładu w Branicach poddały sterylizacji, ok. 500 osób skazały na śmierć
w obozach zagłady. Bp Nathanowi udało się jednak wstrzymać dalszą
eksterminację, a w kwietniu 1945 r. w dramatycznych okolicznościach wojennych,
po wynegocjowaniu wstrzymaniu działań, wraz z ok. 600 pacjentami opuścił
Branice i udał się w czeskie Sudety. W tym samym roku powrócił do Branic i od
razu przytępił do odbudowy i uruchomienia szpitala. W tym czasie zrzekł się
jurysdykcji kościelnej, przekazując swoją władzę na ręce prymasa Polski kard.
Augusta Hlonda. Mimo to w grudniu 1946 r. został wysiedlony przez władze
komunistyczne do Czechosłowacji. Zmarł 30 stycznia 1947 r. w klasztorze Sióstr
Miłości Bożej, pochowany na cmentarzu miejskim w Opawie. Jego szczątki zostały
przeniesione do Branic.
ks. Jan Kochel
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej
Papież Franciszek mówi wiele o kulturze spotkania i sztuce bliskości. Bardzo tego
potrzebujemy w relacjach między nami, ale nie mniej w budowaniu komunii
z Bogiem. Dlatego jakże ważne jest nasze udawanie się do miejsc Jego rzeczywistej
obecności, aby Go spotkać i wejść z Nim w dialog. Nie da się niczym zastąpić
naszej obecności w domu Bożym i naszej modlitwy. Wiedzieli o tym nasi
przodkowie i stąd wynikał ich wielki szacunek do świątyni Pana oraz częsta
obecność w niej, jeśli tylko pozwalały na to siły i uwarunkowania życia. Przekazali
nam też ważną maksymę na życie, że w kościele zawsze jest co robić – bo czeka na
nas Bóg. Tymczasem wskutek pandemii w wielu parafiach część wiernych przestała
chodzić do kościoła, a młodzież coraz częściej nie widzi sensu w takim
praktykowaniu wiary. Jeśli to się ma zmienić, potrzeba z naszej strony wyrazistego
świadectwa wartościowania każdej możliwości spotkania z Panem w Jego domu:
udziału w Eucharystii, nabożeństwach, trwania na adoracji czy nawiedzenia Pana
Jezusa obecnego w tabernakulum.
bp Andrzej Czaja
Złota myśl tygodnia
W naszej codzienności dbajmy o to, aby sercem szlachetnym i dobrym przyjmować
Jezusa, wsłuchiwać się w Jego słowo i nauczanie Kościoła.
bp Andrzej Czaja

