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Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl ku czasom
ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jednak
termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. Uczniowie powinni natomiast umiejętnie
odczytywać znaki czasu. To ważne zadanie, które daje zdrowy, ewangeliczny osąd rzeczywistości
przeszłej, teraźniejszej i przyszłej. Pomaga również budzić w sercu nadzieję, by nie popaść pesymizm
czy rozpacz, które powodują poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności oraz oczekiwania na
nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia doczesnego, przez które Bóg przemawia,
powołuje do dialogu i występuje z konkretnym zadaniem przyjęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc
ufność Bogu, że przez stworzenie świata, a zwłaszcza przez wydarzenie Jezusa Chrystusa, wkroczył
On w historię świata tworząc z niej historię zbawienia. Przez wiarę człowiek także uczestniczy w tym
wydarzeniu, a dzięki swoim decyzjom i wyborom może oddziaływać na świat i go zmieniać.
Jak przypomniał Sobór Watykański II, dzięki wierze w pomoc Ducha Świętego lud Boży
„stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą ludzi naszej
doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe znaki obecności lub zamysłów Bożych” (KDK
11). W tych odniesieniach do sytuacji współczesnej chodzi jednak nie tylko o doczesną interpretacje
znaków czasu, ale o spojrzenie teologiczne. I tak, wiara w powtórne życie Syna Człowieczego
sprawia, że czas Kościoła posiada charakter jednego wielkiego oczekiwania. Pewne jest to, że paruzja
będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, różnymi kataklizmami i cierpieniami. Chrystus
powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi”. Ów sąd będzie dziełem
wyzwolenia „z niewoli zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Sąd
Ostateczny będzie również konfrontacją ludzkich uczynków. Chrystus nalega, że najbardziej
wiarygodnym świadectwem naszego życia będzie miłosierdzie okazane bliźnim. Wreszcie, sąd
żywych i umarłych ukaże bezinteresowność daru Bożego, łaskę, jaką jest królestwo przygotowane
nam od założenia świata.
Nikt nie wie, kiedy nastąpi paruzja. Trzeba zatem uwierzyć słowom Jezusa, który wzywa, aby
już teraz owocnie korzystać z czasu łaski Bożej, modlić się i czuwać. A wtedy będziemy zawsze
gotowi na spotkanie z Panem i przepełnieni nadzieją w Boże miłosierdzie, a nie pełni lęku przed
nieznaną przyszłością, ślepym losem czy bliżej nieokreślonym przeznaczeniem.
ks. Leszek Smoliński
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1. Dzisiaj – XXXIII Niedziela Zwykła
• W nawiązaniu do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej Biskup Opolski Andrzej Czaja
prosi o przypomnienie wiernym w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych o obowiązujących
zasadach sanitarnych w czasie epidemii, zwłaszcza o obowiązku zasłaniania ust i nosa wewnątrz
Kościoła. Ich respektowanie jest nadal przejawem troski o życie i zdrowie własne i innych
uczestników liturgii w trudnym doświadczeniu narastającej kolejnej fali epidemii.

• Nieszpory niedzielne o godz. 17.15
• Przy drzwiach kościoła można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa
Niedzielnego, kalendarze diecezjalne oraz gazetkę parafialną
• Kończy się 6 letnia kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Po mszach św. można
zgłaszać kandydatów do nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kartki z Kandydami do
PRD prosimy wrzucić do skarbony przy drzwiach. Prosimy również o podanie numeru
telefonu lub adresu kandydata
• Spotkanie dotychczasowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej będzie o godz. 16.00 na
plebanii.
• po raz trzynasty obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Co roku
wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem; w tym roku jest to Liban.
Naszą solidarność chciejmy wyrazić modlitwą oraz pomocą finansową – po mszach zbiórka do
puszek. Bóg zapłać za wszystkie ofairy

2. Spotkania przed bierzmowaniem młodzieży z klas VIII i I średnich będą w grupach w
poniedziałek, wtorek lub środę o godz. 19.00
3. Wtorek – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu
4. Środa – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
• Msza św. zbiorowa o 18.00
5. Czwartek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
6.
•
•
•

Piątek – wspomnienie św. Jozafata biskupa i męczennika
Msza św. szkolnej będzie o godz. 16.30
Spotkanie klas VII przygotowujących się do bierzmowania o godz. 18.30. w kościele
spotkanie informacyjne z panią przewodnik dla uczestników pielgrzymki i dla osób
chętnych do zapoznania się z oferta 19.11 o godz. 18.30. w salce

7. Sobota - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
• Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata z odnowieniem przyrzeczeń
ministranckich będzie o godz. 17.00
• Kolekta specjalna przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie
ofiary
• Na apel abp Stanisława Gądeckiego przewodniczącego KEP niedziela 21.11.21 ma być
dniem modlitewnej i materialnej solidarności z migrantami. Po Mszach zbiórka do
puszek na ten cel. Bóg zapłać za wszystkie ofiary
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9. Nasza parafia organizuje parafialną pielgrzymkę PÓŁNOCNYM SZLAKIEM W STRONĘ
KRAJÓW NADBAŁTYCKICH. W programie: Niepokalanów - Gietrzwałd - Stoczek
Klasztorny - Święta Lipka - Augustów - Ryga - Tallin - Helsinki - Sankt Petersburg - Wilno Troki - Białystok. Termin: 1 - 12 sierpnia 2022. Koszt: 4550 zł. + 140 Euro. Plan w
gablocie. Szczegóły i zapisy u ks. Mateusza
10. W niedzielę 17 października Biskup Opolski Andrzeja Czaja rozpoczął etap diecezjalny Synodu
Biskupów «Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja». Biskup zaprasza
wszystkich diecezjan do włączenia się do modlitwy za Synod (treść modlitwy na str. 5)

11.Odeszła do Pana nasza Parafianka śp. Czesława Szewc. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie.
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XXXIII Niedziela zwykła 14.11.2021
8.00 – 1. Za + Stanisława Ściborskiego w 15 r. śm., ++ dziadków
2. Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
9.30 – 1. Za + męża Czesława w 1 r. śm., + brata Jana, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodz.
Ostrowskich i Falińskich
2. Za ++ rodz. Mieczysławę i Edwarda Bodzioch oraz ++ Genowefę i Zbigniewa Szastak
11.00 – Zbiorowa:
- W int. Szymona Kądziela z ok. 2 r. urodzin prosząc o zdrowie, B. błog. i opiekę Anioła Stróża
- Za + syna Marcina w 7 r. śm., ++ z rodziny
- Za + Nadzieję Łaszewicz w miesiąc po śmierci
- Za + Henryka Twardowskiego w miesiąc po śmierci
17.15 – Nieszpory
18.00 – Za + Zofię Czeluśniak (greg.)
-------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek 15.11.2021
7.00 – 1.Za + Adelę Gawrońską (od kuzynki z Przemyśla)
2. Za + Zofię Czeluśniak (greg.)
18.00 – Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
------------------------------------------------------------------------

Wtorek 16.11.2021 Święto rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu
7.00 – 1. Za + Zofię Czeluśniak (greg.)
2. Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
18.00 – 1. W int. Danieli Długosz – Pency w 89 r. u z prośbą o dalszą opiekę Maryi i B. błog.
-------------------------------------------------------------------------

Środa 17.11.2021 Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7.00 – Za + Zofię Czeluśniak (greg.)
18.00 – 1. Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
2. Zbiorowa:
- Za + Melanię Gadomską w 3 r. śm. oraz + tatę Henryka Gadomskiego z prośbą o dar życia
wiecznego w pełnej szczęśliwości
-------------------------------------------------------------------------
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Czwartek 18.11.2021 Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
7.00 – 1. Za + Zofię Czeluśniak (greg.)
2. Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
18.00 – 1. O życie wieczne dla + Czesławy
2. Za + męża Edwarda Halek, teściów Annę i Jana, rodziców Stefanię i Henryka, szwagrów
Antoniego, Henryka i + Danutę
-------------------------------------------------------------------------

Piątek 19.11.2021
7.00 – Za + + Maksymiliana, Heleny, Franciszka, Anny i Elżbiety
16.30 – Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
18.00 – Za + Zofię Czeluśniak (greg.)
-------------------------------------------------------------------------

Sobota 20.11.2021 Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
7.00 – 1. Za + Zofię Czeluśniak (greg.)
2. Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
18.00 – 1. Za + Franciszkę Seretną i Emilię Sobottę
2. Za ++ teściów Zofię i Jana Rogowskich
-------------------------------------------------------------------------

Niedziela 21.11.2021 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.00 – 1. Za + mamę Rozalię Bogacz w 6 r. śm
2. Za + mamę Krystynę Szuszkiewicz (greg.)
9.30 – 1. Za + Irenę Potocką w 14 r. śm.
2. O życie wieczne dla ++ z rodzin Wolak i Rogowski
11.00 – Zbiorowa:
- W int. rocznego dziecka Marcela Sawa za rodziców i chrzestnych
- Za + Helenę Pałdyna w 5 miesiąc po śmierci (od siostrzenicy Mirosławy Król z rodziną z Mińska
Mazowieckiego)
- Za + Jana Surmiak w 14 r. śm. oraz ++ z rodziny
- Za + Marię Kusber w 6 mies. po śm. i+ Augustyna Kusber w 13 r. śm. i ++ z rodziny z obu stron
- Za + Stanisława Piendyk w 9 r. śm., + Jadwigę Piendyk oraz ++ z rodziny
- Za ++ Jana Surmiak w 14 r. śm. oraz ++ z rodziny
- Za ++ Czesławę i Oskara Hackl oraz ++ z rodziny Guroś
17.00 – Nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń ministranckich
18.00 – Za + Zofię Czeluśniak (greg.)

Nauczanie papieskie o Eucharystii
Sprawujący liturgię eucharystyczną jest, jako szafarz tej Ofiary, autentycznym
Kapłanem dokonującym na mocy specjalnej władzy święceń prawdziwego aktu
ofiarnego, który prowadzi ludzi do Boga, wszyscy zaś, którzy w Eucharystii
uczestniczą, nie składając ofiary tak jak on, składają wraz z nim, na mocy
kapłaństwa powszechnego wiernych, swoje duchowe ofiary, które wyraża chleb i wino od
momentu złożenia ich na ołtarzu. Ten bowiem akt liturgiczny – uroczyście sprawowany przez
wszystkie prawie liturgie – „ma swoją wartość i znaczenie duchowe”.
św. Jan Paweł II
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Modlitwa za Synod „Adsumus Sancte Spiritus”
Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte
Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą,
Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych
zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z
Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta
zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas
drogi synodalnej w latach 2021-2023 proponujemy następującą uproszczoną wersję
odmawiać.

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni,
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.
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Czterej królewicze
Czterej królewicze, synowie potężnego króla, starali się odnaleźć jakąś dziedzinę, w której
nikt nie mógłby im dorównać. Postanowili więc:
- Objedziemy dokoła całą ziemię i na pewno posiądziemy największą wiedzę. I tak,
ustaliwszy miejsce i czas przyszłego spotkania, czterej bracia wyruszyli w cztery strony
świata. Minęło trochę czasu.
Po upływie jednego roku, jednego miesiąca i jednego dnia, bracia spotkali się
w wyznaczonym miejscu, opowiadali sobie nawzajem, czego się nauczyli.
- Posiadłem wiedzę, która mi pozwala z jednego kawałeczka kości żywej istoty
stworzyć ciało, jakie ją pokryje - powiedział pierwszy.
- A ja - rzekł drugi - umiem sprawić by na tej kości pokrytej ciałem wyrosła skóra oraz sierść
lub włosy.
Trzeci powiedział:
- A ja potrafię stworzyć wszystkie członki, jeśli mam ciało, skórę i sierść.
Czwarty zaś stwierdził:
- Wiem, w jaki sposób dać życie temu stworzeniu, kiedy ma już ono wszystkie części ciała.
Następnie czterej bracia powędrowali do dżungli, aby tam znaleźć kawałek kości, za pomocą
którego mogliby dowieść swoich umiejętności. Nie było to trudne. Już po kilku krokach
znaleźli kawałek kosteczki. Nie zadali sobie pytania, do jakiego zwierzęcia mogła ona
należeć. Tak byli przejęci wiedzą, że zupełnie o tym nie pomyśleli. Pierwszy królewicz
pokrył kość ciałem, drugi przyoblekł je w skórę i sierść, trzeci stworzył odpowiednie
członki, a czwarty dał życie... lwu.
Potrząsając gęstą grzywą groźne zwierzę podniosło się, wydało straszliwy ryk, demonstrując
przy tym swe ostre zęby oraz ogromną paszczę, i rzuciło się na swych stwórców. Lew pożarł
czterech braci i zadowolony z obfitego posiłku zniknął w przepastnej dżungli.
Człowiek udowodnił, że posiada ogromne możliwości tworzenia dzięki potędze swego umysłu. Jednak
okazuje się, iż powoduje to ogromne ryzyko samozniszczenia. Wielkie nowe kompleksy przemysłowe
pozwalają człowiekowi w ciągu godziny wyprodukować to, na co w przeszłości musiał poświęcić
długie lata ciężkiej pracy; jednocześnie ten sam przemysł narusza równowagę ekologiczną i poprzez
zanieczyszczone powietrze, hałas i odpady nieustannie niszczy naturalne środowisko. Doskonale wie,
że w razie pomyłki własna wiedza może go zniszczyć. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że
wprawił w ruch coś, co zaczyna wymykać się spod jego kontroli. Jeśli nie uda mu się nad tym
zapanować, będzie to tylko jego wina.
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