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10. – 16. 11. 2014 r. 

Kiermasz – Rocznica Konsekracji Kościoła 

Parafialnego 

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą 

do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika 

Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa 

wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności 

całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są 

Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. 

W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla 

każdego czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś 

zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to 

dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli 

Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. 

Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do 

wiosek dziecięcych, domów pomocy 

społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego 

Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, 

zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych 

rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła. 

Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich 

domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym 

wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich 

serc.  

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  10. 11. 2014 – św. Leona Wielkiego, pap. i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + męża Feliksa Mika, jego ++ rodziców, teściów Nowak, dwie siostry, 

trzech szwagrów, pokr. i d.op. 

Wtorek  11. 11. 2014 – św. Marcina z Tours – Narodowe Święto 

Niepodległości 
9. 00 Za + Teodora Wójcik, jego ++ rodziców, rodzeństwo, córkę Różę i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Msza św. w int. Ojczyzny 

Środa  12. 11. 2014 – św. Jozafata, bpa i m. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ Różę i Pawła Johst, za ++ z rodziny i pokr. 

Czwartek  13. 11. 2014 – św. Benedykta, Mateusza i Krystyna – pierwszych 

męczenników - Wspomnienie MB Fatimskiej 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Do MBF za Czcicieli 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ których polecamy Bogu w tegorocznych wypominkach 

Piątek  14. 11. 2014  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Do Mił. Bożego za Annę i Teodora  

Witola, za ich rodziców, rodzeństwo, siostrę Małgorzatę Kala, jej męża  

Jerzego, za ++ rodziców Zofię i Józefa Materla, zaginionego brata Jerzego, 

siostrę Marię Jaszkowic, jej męża Helmuta i syna Jerzego 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  15. 11. 2014 – św. Alberta Wielkiego, bpa i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe w int. zalecanych zmarłych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Herberta Kleinschrot, jego ++ rodziców i teściów  

- Za + Agnieszkę Zdzuj, za jej rodziców, rodzeństwo, krewnych, za + Piotra 

Kurpierz i Helmuta Piechota  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Ewy z ok. ur. 

Niedziela  16. 11. 2014 – Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
8. 00 W pew. int. za żyjących z rodzin Franz i Chrobok   

10. 30 - Za ++ Annę i Franciszka Piechota i za ++ z rodzin Piechota – Matejka – 

Nocoń,  pokr. i d.op.  

- Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej, św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 

podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Magdaleny i Józefa  z ok. 

57 r. ślubu, w int. dzieci z rodzinami, za wnuki, za całą rodzinę z pr. o Bożą  

opiekę 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + Huberta Sauerbier, jego rodziców i teściów oraz pokr. 



Pozostałe ogłoszenia  

1. O godz. 17.30 - przed wieczorną Mszą św. różaniec za zalecanych 

zmarłych  

2. We wtorek Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za Ojczyznę o 

godz. 18.00  

3. W piątek o 8.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I Komunijnych  

4. W piątek o godz. 19.00 próba chóru  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed kościołem na Pomoc  

Kościołowi w Potrzebie  

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy drugi nasz odpust ku czci św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej  

7. W przyszłą niedzielę święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w 

Opolu  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na przyszły rok 2015  

9. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 9 listopada o godz. 13.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Piomarem Tarnów Opolski-Przywory   

Opowiadanie – Te wszystkie lata 

Narodziny Tomaszka, ślicznego i zdrowego dziecka, były wydarzeniem, które 
należało świętować. Mama miała już dwie starsze córki, które chodziły do liceum. 
Codziennie, wraz z upływem czasu wydawało się, że są powody do świętowania 
cennego daru, jaki otrzymano wraz z narodzinami Tomaszka. Dorosłych zniewalał 
słodkim uśmiechem, dziecięcym rozsądkiem i wulkanem energii, którym wybuchał 
właściwie bez końca, gdy wciągał ich w swoje zabawy. Przebywanie w jego 
towarzystwie było prawdziwą przyjemnością. 
Pewnego dnia, pięcioletni Tomaszek udał się wraz z mamą samochodem do centrum 
handlowego. I jak to często bywa z dziećmi, zadał niespodziewane pytanie:  
- Mamo, ile miałaś lat, kiedy się urodziłem? 
- Trzydzieści sześć, Tomaszku. Dlaczego pytasz? - odpowiedziała zaskoczona starając 
się przy tym odkryć, jaki jest prawdziwy powód tego pytania. 
- Szkoda! - zareagował z sarkazmem chłopiec. 
- Synku, o co ci chodzi? - dociekała nadal zaskoczona w najwyższym stopniu mama. 
Odpowiedziało jej najpierw głośne westchnienie chłopca, spojrzenie pełne miłości, a 
potem dotarły do niej wypełnione nutką żalu jego słowa: 
- Nie szkoda ci tych lat, które spędziliśmy nie znając się?  

Święty rodzinny – św. Katarzyna Genueńska 

Katarzyna urodziła się w 1447 r. w Genui. W szesnastym roku życia została 
przymuszona do małżeństwa z Julianem Adoro, człowiekiem, który miał już pięcioro 
nieślubnych dzieci. Związek nie był szczęśliwy. Julian był znanym rozpustnikiem i 
hulaką. Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po czym podjęła życie 
towarzyskie, właściwe jej sferze. Nie były to co prawda grzechy ciężkie, niemniej 



jednak będzie sobie całe życie wyrzucać zmarnowane dla wieczności lata. 
11 marca 1473 r. doznała łaski nawrócenia i przemiany. Kiedy odwiedziła u 
kanoniczek swoją siostrę, ta niespodziewanie zaproponowała jej odprawienie 
spowiedzi generalnej u kapelana sióstr. Katarzyna walczyła ze sobą, aż wreszcie 
poddała się działaniu Bożej łaski. Odtąd zaczęła życie pełne pokuty. Modlitwę 
połączyła z surowymi postami. Działalność charytatywną skoncentrowała szczególnie 
na posługiwaniu chorym. 
Spowiednik pozwolił jej przyjmować codziennie Komunię świętą, co w owych 
czasach było zupełną nowością. W ciągu 23 lat Komunia święta była dla Katarzyny 
(przynajmniej w pewnych okresach) jedynym pokarmem, gdyż w czasie Adwentu i 
Wielkiego Postu przyjmowała jedynie trochę wody z solą. 
Prowadziła głębokie życie duchowe, co w połączeniu z wrażliwością na potrzeby 
innych, przyciągało potrzebujących, a nawet wybitnych kapłanów. Swoimi 
modlitwami uprosiła nawrócenie także dla męża. Julian zaczął zmieniać swoje życie, 
aż w końcu wstąpił do III Zakonu św. Franciszka. Budził podziw miasta, kiedy go 
widziano, jak wraz z Katarzyną opatrywał rany ubogim w szpitalu miejskim, jak 
odwiedzał biednych w ich domach. 
Katarzyna zmarła 15 września 1510 r., mając 63 lata. Jej kult zatwierdził papież 
Klemens IX w roku 1675, a kanonizował ją Klemens XII w 1737 r. 
Wspomnienie świętej żony przypada w kalendarzu liturgicznym 15 września.  

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„W obliczu kultury, która na ogół „banalizuje” płciowość ludzką, odnosząc ją jedynie 

do ciała i egoistycznej przyjemności, posługa wychowawcza rodziców musi skupić się 

zdecydowanie na kulturze życia płciowego” (FC 37). 

Trudny to temat, więc jak mówić? Rodzice, sparaliżowani tym pytaniem, nie 

wprowadzają dzieci w dobre rozumienie cielesności, a przecież telewizja i internet nie 

powinny być pierwszym źródłem informacji! 

Humor 
Idzie facet brzegiem Odry. 
Widzi faceta klęczącego i pijącego wodę z rzeki. 
Spacerowicz woła: 
- Co pan robi? Niech pan nie pije! Otruje się pan, chemikalia i odpadki! 
- Was? Ich verstehe nicht! 
- Powoli, bo zimna. 

- Panie doktorze, do niedawna nie mogłem nic jeść, a teraz zjadam wszystko! 
- Świetnie. A co ze stolcem? 
- Też! 

Pracownik często spóźniał się do pracy, bo zasypiał. Kierownik zagrozili chłopu 
zwolnieniem i biedak kupił sobie kilka budzików. Któregoś dnia budzi się rano 8:15 
(do pracy na 8). Budziki nawet nie gdaknęły. Przerażony leci do sąsiada - dentysty i 
mówi: 
- Rwij pan 4 zęby z przodu i pomaż pan mi twarz krwią, powiem, że miałem wypadek. 
Po zabiegu, pyta dentysty ile się należy, ten mówi 400zł. Gość zdziwiony mówi, że 



normalnie jest 40 zł od sztuki, dentysta na to: 
- Tak, ale dzisiaj jest niedziela... 


