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XXXII Niedziela Zwykła 

Święto Niepodległości 
Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jezus, nauczając rzesze, mówił: 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych 

szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne 

miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci 

tym surowszy dostaną wyrok». 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 

pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 

wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta 

uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy 

bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 

wszystko, co miała na swe utrzymanie». 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 

prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed 

obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, 

który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby 

cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na 

końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był 

ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 

grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 11. 2018 – św. Jozafata, bpa i m. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Pawła  Drzymała, za jego rodz. i dusze czyśćcowe 

 Wtorek 13. 11. 2018 – MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. i w int. Chorych 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

całej rodziny Janeczko i w int. ks. Grzegorza Krenc z ok. ur. 

18. 30 Katecheza dla kl. VII i VIII SP. II Grupa Kandydatów do Bierzmowania 

 Środa 14. 11. 2018  
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Leona Fronia, jego rodziców, teściów i za ++ z rodz. oraz pokr. 

 Czwartek 15. 11. 2018 – św. Alberta Wielkiego, bpa i dra K. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Annę i Piotra Frejlich, braci Gintera i Jana, bratową Jadwigę, 
męża Piotra i d.op. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + ojca Alfreda, za teściową Annę Krzyśków i d.op. 

 Piątek 16. 11. 2018 – Rocznica poświęcenia bazyliki Piotra i 
Pawła w Rzymie 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

- Za ++  rodz. Stefanię i Mieczysława Gierczyckich, brata Czesława, za ++ z 

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

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 17. 11. 2018 – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
7. 00 Za + Huberta Kiełbasa, jego ojca Antoniego, za całe pokr. i d.op. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + ojca Jana Janikula oraz za + żonę Annę  

- Za ++ Annę i Teodora Witola w rocznicę śm., za ++ rodziców Jerzego i 

Gertrudę oraz brata Bernarda  

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

siostrę Marię i Helmuta Jaszkowic, siostrzeńca Jerzego i za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Małgorzatę Smolarz w 30 dz. po śm.  

 Niedziela 18. 11. 2018 – XXXIII Niedziela Zwykła – II Odpust do 
św. Katarzyny – Światowy Dzień Ubogich 

8. 00 Za ++ Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

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

Nocoń i za ++ Kapl.  

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



int. Magdaleny i Józefa Matejka z ok. 61 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, za 

wnuki i za całą rodzinę 

16. 00 Różaniec z czytaniem zalecek za zmarłych 

16. 30 Za + Hildegardę Franczok w 2 r. śm., za ++ rodz. Franczok – Morciniec oraz 
za ++ z pokr. 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg  zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W przyszłą niedzielę obchodzimy drugi odpust ku czci św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej. Kazania wygłosi Ojciec Jezuita z opolskiego Klasztoru OO. 

Jezuitów  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Jozafata (poniedziałek), św. 

Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (wtorek), bł. Marii Luizy Merkert 

(środa), święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu (piątek) i 

św. Elżbiety Węgierskiej (sobota)  

4. We wtorek 13 zapraszam na Mszę św. Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej  

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. W ich intencji 

Msza św. w opolskiej katedrze o godz. 12.00, po której o godz. 13.30 wspólne 

spotkanie i poczęstunek na Rynku w Opolu  

6. RÓŻANIEC za zalecanych zmarłych każdego dnia o godz. 17.30 przed Mszą 

św. wieczorną do niedzieli 18 listopada włącznie  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 18.00  

8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

9. Składam podziękowania dla mężczyzn, którzy bezinteresownie załadowali do 6 

kontenerów śmieci z naszego cmentarza w związku z Uroczystością Wszystkich 

Świętych 

10. Woda na naszym cmentarzu będzie tylko do 15 listopada 

 
Patron tygodnia – św. Albert Wielki 

Św. Albert Wielki, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 1200 roku w rodzie 
rycerskim w Szwabii. Podczas studiów w Padwie wstąpił do dominikanów. Po 
przyjęciu święceń kapłańskich (1223) nauczał w Kolonii, Hildesheimie, Fryburgu, 
Ratyzbonie, Strasburgu. Wykładał na uniwersytecie w Paryżu. Mistrz św. Tomasza z 
Akwinu. W 1254 roku został prowincjałem na terenie Niemiec. W roku 1260 
mianowany biskupem Ratyzbony. Przyczynił się do odnowy tej zaniedbanej diecezji. 
W dwa lata później zrezygnował z funkcji rządcy diecezji. W latach następnych 
spełniał niektóre poruczenia papieskie - zwłaszcza mediacyjne. Brał także udział w 
głoszeniu krucjaty na terenie Niemiec i Czech. Uczestniczył w soborze powszechnym 
w Lyonie (1274). Św. Albert był jednym z największych umysłów chrześcijańskiego 



średniowiecza. Przedmiotem jego naukowych zainteresowań były niemal wszystkie 
dziedziny ówczesnej wiedzy. Jednocześnie posiadał umiejętność łączenia wiedzy z 
dobrocią, dlatego był nazywany "doktorem powszechnym" i "sumą dobroci". 
Zmarł 15 listopada 1280 roku w Kolonii, gdzie go pochowano. 
Beatyfikowany przez Grzegorza XV w 1438 roku. 
Kanonizował go i ogłosił doktorem Kościoła Pius XI (1931). Patron górników, 
studiujących nauki przyrodnicze, uczonych. 
W IKONOGRAFII św. Albert przedstawiany jest w habicie dominikańskim, czasami 
w mitrze lub jako profesor. Jego atrybutami są: księga, krzyż, lilia jako symbol wiernej 
duszy, mitra, ptasie pióro. 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej 
Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna 

wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: «Daj mi, proszę, trochę 

wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał 

za nią i rzekł: «Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» 

Na to odrzekła: «Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa – tylko garść 

mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i 

kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem 

pomrzemy». 

Eliasz zaś jej powiedział: «Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z 

tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu synowi zrobisz potem. 

Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie 

opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię». 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak 

było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie 

z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. 

 

Humor 

Fred był wiernym chrześcijaninem i znalazł się w szpitalu, bliski śmierci.  
Rodzina wezwała pastora, by został z nimi.  
Pastor stanął przy łóżku.  
Stan Freda wyraźnie się pogorszył i gorączkowo gestykulował o coś do pisania.  
Duchowny miłosiernie wręczył mu długopis i kartkę, a Fred ostatniem sił, pośpiesznie 
napisał coś na kartce po czym wyzionął ducha...  
Pastor pomyślał, że nie będzie dobrze, jeśli teraz odczyta notatkę, więc włożył ją do 
kieszeni.  
Na pogrzebie, kiedy pastor kończył kazanie, wyjął kartkę napisaną przez Freda...  
- Wiecie, Fred wręczył mi tuż przed śmiercią karteczkę. Nie czytałem jej, ale znając 
Freda, zostawił tam słowo natchnienia i otuchy dla nas wszystkich.  
Wyjął kartkę i przeczytał:  
- Kretynie, stoisz na mojej rurze tlenowej! 


