
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13.11.2022 – 20.11.2022 

Niedziela – 13.11.22, XXXIII Niedziela zwykła, Światowy Dzień Ubogich, 
  Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 
  Kolekta na potrzeby remontowe naszej parafii.  

 Zbiórka na pomoc dla chrześcijan w Ukrainie 
  7.30 – Za + ojca Józefa Kudelka  
10.30 – Suma: Z podziękow. Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o  
  zdrowie i Boże błog. dla Alfreda i Marii Filusz.   
15.00 – Nabożeństwo popołudniowe. 

Poniedziałek – 14.11.22,  
  6.30 – Za żyjących i ++ Parafian. 

Wtorek – 15.11.22, 
6.30 – Za + męża Fryderyka Kulpińskiego w r. śm.   

Środa – 16.11.22, Msza szkolna 
17.00 – Za ++ rodz. Eryka i Gertrudę Juraszek. 
  Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

Czwartek – 17.11.22,  
  6.30 – Za + ks. Andrzeja Górę 

Piątek – 18.11.22,    
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za wszystkich ++ polecanych w tegorocznych wypominkach. 
18.00 – Spotkanie dla klasy VII Szkoły Podstawowej  
19.00 – Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

Sobota – 19.11.22,  
  7.00 – Za ++ rodziców Drost i Juraszek oraz ++ braci. 
11.00 – Ślub konkordatowy: Justyna Filusz i Mateusz Schütze. 

Niedziela – 20.11.22, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
  Kolekta na potrzeby parafii.  
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + męża Jana Szweda w kol. r. śmierci. 
10.30 – Suma: Ku czci św. Klemensa w int. Parafian z Rybarzy i Zacisza. 
15.00 – Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla   

Najbliższe wolne intencje mszalne: 24, 25 listopada. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1.  Dziś trzydziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. W 
drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z 
Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą wspieramy dzisiaj chrześcijan na 
całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Z powodu 
wiary cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także oddają życie. Niech 
nasza modlitwa wyprasza im wolność w wyznawaniu wiary i wypełnianiu 
codziennych obowiązków.   
2. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień 
Ubogich. To szczególna okazja, aby zauważyć cierpiących z powodu braku 
podstawowych środków do życia. Dzisiaj te wszystkie osoby ogarniamy 
modlitwą. Niech znakiem naszej solidarności będzie wsparcie najbardziej 
potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej.  
3. Różaniec w intencji zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach 
dzisiaj o godz. 15.00. Serdecznie zapraszam, aby wspierać modlitwą tych, 
którzy wypłacają się Bożej sprawiedliwości w czyśćcu.  
4. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego dnia 
obchodzimy święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży.  
5. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy wrażliwości na Boże 
natchnienia, odwagi w dawaniu świadectwa wiary w codziennym życiu oraz 
opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.  
6. Bóg zapłać za złożone ofiary na cele remontowe w naszej parafii. Ostatnie 
poważne wydatki to montaż instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach 
zajmowanych przez gości – uchodźców z Ukrainy. Serdeczne podziękowania 
składam także paniom za prace wykonane przy naszym kościele. 

W tym tygodniu patronują nam:  
- czwartek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231), córka króla 
Węgier, najpierw gorliwa żona i matka, później tercjarka Świętego Franciszka, 
oddana pokucie i dziełom miłosierdzia; 
- piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica 
i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych 
Serc. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Bliżej Boga-Człowieka. Nic nadzwyczajnego. Po prostu powrót do źródeł 
chrześcijaństwa. bp Andrzej Czaja 

 



UŚMIECH TYGODNIA 
W szkole pani pyta dzieci: 
- Kto to jest odważny człowiek? 
- To mój tata. On potrafi się odezwać, gdy mówi mama – odpowiada Jasiu 

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 

OPOWIADANIE: Kochasz mnie? 
W wielkim stawie śliczna kijanka wyszła za mąż za rybę. Ale pewnego dnia 
wyrosły jej nogi i jak zdarza się wszystkim kijanką, zaczęła powoli zmieniać 
się w żabę. 
Powiedziała wówczas do męża, ryby: 
- Muszę pójść za moim przeznaczeniem i żyć na ziemi. Dlatego i ty musisz 
przyzwyczaić się do życia na ziemi. 
- Moja droga – zaprotestował mąż cóż zrobiłbym z moimi płetwami i moimi 
skrzelami? Wykończyłbym się! 
Kijanka (a właściwie już żaba) westchnęła: 
- Kochasz mnie, czy nie kochasz? 
- Naturalnie, że Cię kocham- westchnął mąż. 
- A więc pójdziesz ze mną, prawda?- stwierdziła kijanka. 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych wszystkim parafianom i przybyłym 
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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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.  

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 


