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To, co wieczne trwa 
 Słowo Boże jest słowem, które 
ma moc uratować człowieka. Dzi-
siejsza Ewangelia nie jest wyjątkiem. 
A jeśli w sposób barwny przedstawia 
sytuację kataklizmu i grozy, zapowia-
dając koniec czegoś, do czego prze-
cież tak bardzo się przyzwyczailiśmy, 
zapominając o tym, że „najważniej-
sze jest niewidoczne dla oczu”, to 
po to, by człowiekiem wstrząsnąć, 
pobudzić go do myślenia, a przede 
wszystkim pomóc mu się zbawić.  
 Rok liturgiczny, który powoli dobie-
ga końca uzmysławia nam, że piel-
grzymowanie ziemskie czy to in-
dywidualne, czy całej zbiorowości 
ludzkiej również zmierza do kresu. 
 To, co ziemskie i tylko doczesne 
przeminie, a pozostanie jedynie 
Słowo, które trwa wiecznie, które 
„było na początku” i przez które 
wszystko się stało. Wtedy objawi się 
Ono na obłokach jako Syn Człowie-
czy, a to, co przez Nie zostało stwo-
rzone zostanie wstrząśnięte.  
 Na tych, którzy Go nie przyjęli, 
padnie strach i trwoga, natomiast ci, 

którzy byli Mu wierni „będą świecić 
jak gwiazdy na wieki i na zawsze”.  
 Koniec świata, o którym Chrystus 
mówi dzisiaj otwarcie, nie będzie 
czymś strasznym dla „dzieci światło-
ści”. Przeciwnie, będzie czymś upra-
gnionym, a tęsknota za nim będzie 
tym większa im większego doświad-
czą ucisku.  
 Dla człowieka wierzącego ten 
koniec jest początkiem czegoś lep-
szego i trwałego: „zapisani w księ-
dze życia dostąpią zbawienia”. Dla-
tego każde cierpienie, niezrozu-
mienie czy umieranie połączone z 
Jezusem ma sens i zaowocuje 
świętością. 
  

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 
 

14.11.21 XXXIII Niedziela Zwykła. 
Światowy Dzień Ubogich 

 Kolekta na nowe okna na wieży (okrągłe – 4 szt.). 
8:00 Msza św.: Za †† Katarzynę, Kazimierza i Jana Andruchów; za †† Marię i Michała 

Nieckarz, za † Antoninę Nawarowską, Marię, Marcina, Zofię, Grzegorza, 
Karola, Magdę, Cecylię i Marię Niebylskich; za † Józefę Heinz, Mikołaja 
Szczerba, † Mariana Śnieżek i Krystynę Wójcik. 

11:00 Suma Za † Faustyna Korzeniewskiego w 1 rocznicę Śmierci i za † Jego żonę 
Kazimierę w 14 rocznicę Śmierci. 

15.11.21 Poniedziałek – Wspomn. Św. Alberta Wielkiego, Bpa i dra K  

16:00 Msza św.: Za † ks. Kazimierza Gaworskiego. 

16.11.21 Wtorek – Roczn. Pośw. Kość. Katedralnego w Opolu.  

16:00 Msza św.: Za † Wiesława Samson, Władysława, Jana i Stefana. 

17.11.21 Środa – wspomn. Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.  

16:00 Msza św.: Za † Jana Dżaluk w 4 rocznicę śmierci. 

18:00 Gracze Msza św. 

18.11.21 Czwartek – Wspomn. Bł. Karoliny Kózkówny. 

16:00 Msza św. Szkolna: W intencji Wojtka Siołkowskiego z okazji 7 urodzin. 

19.11.21 Piątek – dzień powszedni.  

16:00 Msza św. W pewnej intencji – Krystyna Mesjasz. 

20.11.21 Sobota – wspomn. Św. Rafała Kalinowskiego  

16:00 Msza św.: Niedzielna: W intencji Beaty Połowniak z okazji 50 urodzin. 

21.11.21  Urocz. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 
 Kolekta Parafialna. 

8:00 Msza św.: W intencji Zuzanny Zając z okazji 17 urodzin. 

10:00 Suma W intencji Dzieci Marii Domalewskiej: Jana, Wiesławę i Andrzeja, za 
ich Rodziny, za dzieci i wnuki. 



 
 

Trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku - 14 listopada 2021 
 

1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem 
pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. 
 Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka 
pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas 
odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmie-
nia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wy-
razem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem. 
 

2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
W tym roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrze-
ścijan w Libanie. Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowio-
ny przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle,  by 
dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. 
Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji 
społecznych i kościelnych. 
 Na świecie żyje wielu chrześcijan, którzy nie mogą wyznawać wiary, 
często oddają za nią życie. Prośmy Pana Jezusa o wierność dla prześla-
dowanych. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze z odwagą wy-
znawali naszą wiarę. 
 

3. Liturgia słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego skupia naszą 
uwagę na czasach ostatecznych. Wizja zawarta w Księdze Proroka Daniela za-
powiada wystąpienie Archanioła Michała w okresie największego ucisku, zbawie-
nie zapisanych w Bożej księdze i zmartwychwstanie umarłych. 
 O takim ucisku wspomina również Pan Jezus w Ewangelii, obrazując 
wydarzenia, które w człowieku budzą przerażenie  i lęk. Ale jest to jedno-
cześnie moment przyjścia Syna Człowieczego na końcu czasów i osta-
teczny triumf, kiedy zasiądzie po prawicy Boga. 

Słuchajmy więc słowa Bożego, chwytając się mocno Chrystusa, abyśmy po-
zostali Mu wierni, a zwłaszcza w chwili próby, bo w Bożych rękach będziemy zaw-
sze bezpieczni. 
 



4. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to trzecia niedziela miesiąca.  
 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bo-
żych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

6. W tym tygodniu patronują nam: 
– w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, żona 
Ludwika IV, po śmierci męża poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, znana 
z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich; 
– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i 
męczennica, zginęła z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości, patronka Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc; 
– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, po-
wstaniec styczniowy, karmelita, niezwykły spowiednik. 
 

7. Do KOŃCA listopada można zyskać odpust zupełny za pobożne nawie-
dzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych.  
 Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie 
łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczo-
nych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.  
 Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
 

8. Przez cały listopad w zakrystii i kancelarii przyjmujemy Msze święte na przy-
szły Rok. Są też wolne intencje w tym roku – zachęcam do zamawiania Mszy św. 
 

9. Dziękuję za sprzątanie w minionym tygodniu – w tym tygodniu zapraszam 
rodziny:  Barbara Śnieżek, Kuźniak Krystyna, Marzena Nowak i Alina Zielińska 
26.11.2021 Wieszamy wieniec Adwentowy – ROGI (piątek!!) 
 

10. Przypomnę, że w dzisiejszą niedzielę składamy nasze kandydatury do 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kandydatem może być każdy pełnoletni 
Parafianin. Dobrze byłoby, gdyby Kandydat, był osobą dyspozycyjną i chętną 
do współpracy w naszej Parafii. Obecna Rada Duszpasterska w całości jest już 
zgłoszona jako Kandydaci na listę Wyborczą. 
 Pełna Lista, zgodnie z terminarzem Diecezjalnym opublikowana będzie 
w przyszłą Niedzielę 
 

 

 Umocnieni spotkaniem z Panem Jezusem dawajmy świadectwo na-
szej wiary. Pamiętajmy o naszych bliźnich, których spotykamy każdego 
dnia, szczególną troską i modlitwą otaczajmy najbardziej potrzebujących.  
 
 


