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17. – 23. 11. 2014 r. 

Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 

kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - 

w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 

Często wydaje się nam, że błogosławieństwa usprawiedliwiają, a nawet propagują 

postawę bierności, niezaradności i lękliwości, że Jezus uczynił z nich cnotę i w ten 

sposób wziął w obronę wszystkich leni i cwaniaków. W żadnym wypadku - taka 

interpretacja jest nieporozumieniem! Przypowieść o talentach stanowi dobrą 

wskazówkę interpretacyjną dla błogosławieństw i wielu innych tekstów Ewangelii 

dotyczących postawy chrześcijanina. 

Uczeń Chrystusa to człowiek odważny, wielkoduszny, zaangażowany i pracowity, 

niepoddający się zniechęceniu, małostkowości i lenistwu. Jest raczej gwałtownikiem, 

który zdobywa królestwo niebieskie przebojem, który wszystko stawia na Chrystusa i 

nie boi się ryzyka. Powołanie chrześcijańskie to wezwanie, a nawet zobowiązanie, do 

osobistej gorliwości, rozwoju i dobrej organizacji pracy. Oczywiście: jest jasne, że 

Jezusowi nie chodzi o finansowy zysk, o oprocentowanie lokat i wydajność 

inwestycji. Ale na pewno chodzi o inwestycje duchowe, czyli pracę nad sobą, nad 

swoją wiarą, powołaniem, gotowością do służby i podejmowania różnych zadań. 

Te zadania są zróżnicowane, zależnie od indywidualnych możliwości człowieka. 

Obala to fałszywy, ale za to bardzo popularny mit, że wszyscy mają takie same 

żołądki. Wcale nie: każdy człowiek jest inny, inaczej wyposażony, ma inne 

upodobania, uzdolnienia i możliwości. Ale każdy jakieś ma! Nie ma nikogo 

pozbawionego całkowicie szans. Dlatego najpierw trzeba dobrze rozeznać swoje 

możliwości i dostosować do nich pułap wymagań. Skromniejsze wyposażenie nie 

oznacza wcale mniejszych szans, tylko inną miarę efektów. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  17. 11. 2014 – św. Elżbiety Węgierskiej 

7. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, ich córkę Różę, syna Karola, rodziców, 

krewnych i zięcia Oswalda 

Wtorek  18. 11. 2014 – bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m. 
18. 00 Za + Huberta Kiełbasa w I r. śm. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. I i II Gimnazjum 

Środa  19. 11. 2014 – bł. Salomei zakonnicy 
7. 00 Za ++ rodziców Łucję i Piotra Cichoń, synów Piotra i Jana, córkę Annę, 

synową Marię, zięcia Alojzego i za + Hansa Wloch 

18. 00 Za + siostrę Adelę Firla oraz rodziców Katarzynę i Pawła Firla a także za ++ 

krewnych 

Czwartek  20. 11. 2014 – św. Rafała Kalinowskiego kapłana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + ojca Jana Janikula w rocznicę śm., za + matkę Annę Janikula, pokr.  z 

obu str. i d.op. 

18. 00 Za ++ rodz. Stefanię i Mieczysława Gierczycki, brata Czesława, za ++ z 

rodz. Gierczycki – Migała - Dec i d.op. 

Piątek  21. 11. 2014 – Ofiarowanie NMP 
7. 00 Za + babcię Franciszkę Wieczorek w rocznicę śm., męża Franciszka, za ++ z 

pokr. i za wuja Jerzego 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   

- Za + Gertrudę Szcześniok, ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za + Andrzeja Płaza w I r. śm. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  22. 11. 2014 – św. Cecylii, dz. i m. 
15. 00 Do św. Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Gabriela Husiak, za rodziców, 

dziadków i w int. całej rodziny 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Przez wstawiennictwo św. Cecyli w int. naszych Chórzystów, ich rodzin z 

pr. o Boże błog. i za naszych zmarłych Chórzystów  

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

pew. int. z ok. 80 r. ur., za dzieci z rodzinami, za wnuki, prawnuki  

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

int. Patryka Pasoń z ok. 18 r. ur., za rodziców, babcię, chrzestnych i w int. 

całej rodziny  

- Za + matkę Marię Smoliński w 10 r. śm., za męża Andrzeja, syna Ryszarda, 

synową Eugenię i pokr.  

- Za + Andrzeja Passon z ok. 50 r. ur., za ++ rodziców Klik – Passon  

- Za + Benedykta Uchmanowicz, za jego + siostrę Czesławę, za ++ rodz. 

Michalinę i Piotra, za ++ teściów Irenę i Jana oraz za ++ krewnych i d.op.  

Niedziela  23. 11. 2014 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
8. 00 Za ++ rodz. Tomasza i Ritę Wolny, za ich rodziców, rodzeństwo i krewnych 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 



błog. w int. Doroty i Henryka, za syna z rodziną, synową, wnuki i w int. całej  

rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Krystynę Kowol w 4 r. śm., za + męża Alfonsa, ++ z rodz. Kowol – 

Passoń, + Jadwigę Namyślik i za + Jerzego Wieszala 

Pozostałe ogłoszenia  

1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata . 

W kościele Seminaryjno –Akademickim  w Opolu  na ul. Drzymały  o 

11.00  dzień skupienia dla  nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Także 

odpust na Metalchemie  

2. W niedzielę Chrystusa Króla, zbiórka przed kościołem na katedrę w 

Sosnowcu, która ucierpiała w wyniku pożaru, o co prosi ks. bp. 

Ordynariusz Andrzej Czaja  w specjalnej  odezwie dzisiaj odczytanej  

3. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek z ostatniej niedzieli na Kościół w 

Potrzebie. Na ten  szczytny cel zebrano  552 Złotych i 3 Euro  

4. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

5. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I-Komunijnych  

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

7. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa  

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 16 listopada o godz. 13.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Luboszycami 

Opowiadanie – Rany 

Latem, któregoś gorącego dnia, brazylijskie dziecko poszło kąpać się w stawie 
nieopodal domu. Mama obserwowała je przez okno. Aż przerażona zobaczyła 
podpływającego kajmana. 
Kobieta pobiegła ku dziecku krzycząc z całych sił. Dziecko natychmiast zaczęło 
płynąć w kierunku mamy, która zdołała chwycić je na ręce w chwili, gdy kajman już 
zacisnął paszczę na jego nodze. Bestia była silna, ale mama o wiele bardziej 
zdeterminowana. 
Słysząc krzyk kobiety, jeden z mężczyzn, pasterz, przybiegł nad staw i zastrzelił 
kajmana. Dziecko zostało uratowane. Wprawdzie odniosło poważne rany, ale z 
czasem mogło znowu chodzić. 
Jakiś czas później poproszono dziecko, aby pokazało blizny na nogach. Dziecko 
podwinęło nogawki spodni. Ale zaraz podniosło też rękawy i pokazało inne blizny. 
Były to ślady po paznokciach mamy, która z całych sił przyciągała je do siebie.  

Święty tygodnia – św. Cecylia 

Św. Cecylia, dziewica i męczennica (II-III w.). Cecylia jest jedną z najsłynniejszych 
męczennic Kościoła Rzymskiego. Według pochodzącego z V w. opisu jej męczeńskiej 
śmierci Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III 
w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do Chrystusa 



złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze 
urodzonemu poganinowi Walerianowi. 

W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała mu o swym postanowieniu i o wierze 
chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości 
Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, 
nie będziesz go mógł ujrzeć". W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa. 
Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I. Ten pouczył Waleriana 
o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją 
zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła, który w postaci 
młodzieńca trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii - które włożył na głowę 
Waleriana i Cecylii. Powiedział przy tym: "Te wieńce przez zachowanie czystości 
zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł". Walerian przyprowadził do 
papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również przyjął chrzest. Gdy wszedł do 
mieszkania Waleriana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu 
znaczenie tego zapachu. Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano na 
śmierć Waleriana i Tyburcjusza. 

Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką 
i że zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją 
aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego 
młodego życia. Cecylia odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu, 
bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, 
Chrystusa". Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których 
przyprowadziła do św. Urbana, by udzielił im chrztu. 

Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na swoją młodość. 
Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując męki. 
Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym 
zamiast duszącego dymu czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany 
namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej 
osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej 
życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie jako najcenniejszą 
relikwię. Po trzech dniach Cecylia oddała Bogu ducha. Ciało św. Cecylii, 
w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto dopiero 
w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa 
I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na miejscu, 
w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV w. 
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie rzymskim. 
Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-
muzycznych. 

W IKONOGRAFII św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka. Późniejsze 
prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. 
Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy, płonąca 
lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność 
i męczeństwo. 

  


