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XXXIII Niedziela Zwykła 

Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i 

darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». 

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać 

zacznie?» 

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie 

pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie chodźcie za 

nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi 

się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». 

Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw 

królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne 

zjawiska i wielkie znaki na niebie». 

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą 

was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów 

i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam 

wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł 

oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i 

przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. 

I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 

Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».     



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 14. 11. 2016  

7. 00 Do MBU Chorych, św. Kamila i św. Rity o szczęśliwą operację w int. Reginy 

 Wtorek 15. 11. 2016 – św. Alberta Wielkiego 
18. 00 Za + Wiktorię Zimmermann w 1 r. śm., jej męża Ottona i za ich rodziców 

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

 Środa 16. 11. 2016 – Rocznica poświęcenia rzymskih bazylik – 

św. Piotra i Pawła, św. Małgorzaty Szkockiej i św. Gertrudy 
18. 00 Za + Leona Fronia, jego ++ rodziców, teściów, za ++ z rodz. Wicher – Fronia, 

pokr. i d.op. 

 Czwartek 17. 11. 2016  - św. Elżbiety Węgierskiej 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Huberta Kiełbasa, ojca Antoniego, za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op., św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w pew. int. z ok. 59 r. ślubu, za dzieci, wnuki i prawnuki 

 Piątek 18. 11. 2016  - bł. Karoliny Kózkówny – dz. i m. 
7. 00 Za + Jadwigę Grala w 30 dz. po śm. 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + matkę Stefanię, ojca 

Mieczysława, brata Czesława Gierczyckich oraz za ++ z rodz. Gierczycki –

Migała – Dec i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 19. 11. 2016  - bł. Salomei - zakonnicy 
7. 00 Za ++ rodz. Łucję i Piotra Cichoń, synów Piotra i Jana, córkę Annę, synową 

Marię, zięcia Alojzego i Jana Wloch oraz ++ z pokr. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intenja zbiorcza  

- Za + Mariana Kozak w 35 r. śm., jego + żonę Henrykę, ++ synów Jana, 

Andrzeja i Henryka, + wnuka Wiesława, + zięcia Tadeusza, ++ rodziców, 

teściów i za ++ z pokr.  

- Za + syna Andrzeja Passon z ok. ur., za ++ rodziców Klik - Passon i za ++ z 

pokr.  

- Za + ojca Jana Janikula, + żonę Annę, za ++ z pokr. Janikula - Matuszek i 

d.op.  

- Za + Przemysława Szkilnik w 10 r. śm.  

- Za + Andrzeja Płaza w 3. r. śm.  

 Niedziela 20. 11. 2016 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 

Uroczystość 
8. 00 Za + śp. Rozalię Hansdorfer–Kaczmarek w 1 r. śm.   

10. 30 Za ++ rodz. Annę i Piotra Frejlich, ich syna Jana, synową Jadwigę, zięcia  

Piotra i ++ z pokr.   

16. 00 Nieszpory do Chrystusa Króla z oczytaniem Aktu Intronizacji 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za odebrane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i 



Boże błog. w int. Marka Mydlarz z ok. 18. r. ur. za rodziców, za siostrę 

Monikę i w int. całej rodziny prosząc o potrzebne łaski 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: święto rocznicy poświęcenia kościoła 

katedralnego w Opolu (środa) i wspomnienie obowiązkowe bł. Marii Luizy 

Merkert (poniedziałek)  

2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 

odpust na Metalchemie  

3. W przyszłą niedzielę 20 listopada zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi 

w potrzebie  

4. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

5. Podziękowania za dzisiejszą kolektę wyznaczona na potrzeby Kurii i 

Seminarium 

Patron tygodnia – św. Józef Kalinowski 

Józef Kalinowski urodził się w 1835 roku w Wilnie. Ojciec był profesorem 

matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego 

(1843-1850) podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy. 

Zrezygnował z nich po dwu latach. Przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii 

Wojskowej w Petersburgu. Po jej ukończeniu (1855) został adiunktem matematyki 

oraz awansował do stopnia porucznika. Następnie pracował przy budowie kolei 

żelaznej Odessa - Kijów - Kursk. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie 

z wojska w 1863 roku. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, objął obowiązki 

naczelnika litewskiego Wydziału Wojny. Po upadku powstania zostal aresztowany 

i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. W więzieniu 

otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także 

z obawy że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika 

i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. 

Po ciężkich robotach, zmianach kolejnych miejsc zsyłki oraz wielu przeżyciach 

Kalinowski powrócił do kraju w 1874 roku. Tutaj zaproponowano mu stanowisko 

wychowawcy Augusta (kandydata na ołtarze) - syna księcia Władysława 

Czartoryskiego. Opiekował się nim przez trzy lata. W 1877 roku Józef Kalinowski 

wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu, przybierając imię Rafał. Po studiach 

filozoficznych i teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie (1882). W kilka 

miesięcy później został przeorem klasztoru w Czernej, następnie w Wadowicach. Był 

spowiednikiem o wyjątkowych darach, nazwano go "ofiarą konfesjonału". 

Zmarł 15 listopada 1907 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitów 

w Czernej. 



Beatyfikował go Jan Paweł II w 1983 roku, kanonizował w 1991. 

Patron oficerów i żołnierzy Orędownik w sprawach trudnych i beznadziejnych. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest podczas modlitwy w habicie karmelity. 

Drugi list do Tesaloniczan 3,7-12.  
Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was 
niepokoju 
ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, 
we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. 
Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za 
przykład do naśladowania. 
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech 
też nie je. 
Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie 
pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze 
spokojem, własny chleb jedli. 

Św. Katarzyna Aleksandryjska 

Według tradycji była bogatą i wykształconą chrześcijanką z Aleksandrii, która 

przyjęła śluby czystości. Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat. Otwarcie 

krytykowała prześladowania chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza lub 

Maksymiana, żonę którego nawróciła na chrześcijaństwo. Wyrok śmierci zapadł po 

dyspucie religijnej, w której Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu 

mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając. Niezadowolony z takiego 

obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierć po torturach; odstąpiono od łamania 

kołem po zniszczeniu narzędzia tortur przez anioła i wyrok wykonano przez ścięcie. 

Wśród najstarszych autorów, wspominających Katarzynę, byli święty Rufin i 

Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej. 

Na szczycie Góry Świętej Katarzyny na Synaju znajduje się niewielka Kaplica św. 

Katarzyny, gdzie według tradycji, ciało 18-letniej świętej Katarzyny zostało 

umieszczone przez aniołów na najwyższym szczycie. W X w. zostało przeniesione 

przez mnichów-pustelników na dół góry i umieszczone w złotej trumnie w 

wybudowanym klasztorze św. Katarzyny. Od tego czasu szczyt nazwany został na jej 

cześć, a miejsce to zaczęto łączyć z jej kultem. 

Humor 

- Tato, zabiłem dziś sześć much - chwali się Jaś - Dwie samice i czterech samców.  

- A po czym to poznałeś?  

- Samice siedziały przy lustrze, a samce przy piwie. 

- Kaziu, dlaczego rzuciłeś w tego chłopca jeszcze drugim kamieniem?  

- Bo pierwszym nie trafiłem.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksencjusz_%28cesarz_rzymski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maximinus_II_Daia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81amanie_ko%C5%82em
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81amanie_ko%C5%82em
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aci%C4%99cie_%28kara%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Euzebiusz_z_Cezarei
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cezarea_Nadmorska
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_%C5%9Awi%C4%99tej_Katarzyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Synaj_%28p%C3%B3%C5%82wysep%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_%C5%9Awi%C4%99tej_Katarzyny
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-zabilem-dzis-szesc-much-chwali
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-zabilem-dzis-szesc-much-chwali
http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-zabilem-dzis-szesc-much-chwali
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kaziu-dlaczego-rzuciles-w-tego
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kaziu-dlaczego-rzuciles-w-tego

