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XXXIII Niedziela Zwykła - 

Odpust ku czci św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej 

Ewangelia wg św. Marka 13,24-32. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "W owe dni, po tym ucisku, słońce się 

zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 

Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą 

i chwałą. 

Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od 

krańca ziemi aż do szczytu nieba. 

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź 

nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko 

stanie. 

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, 

tylko Ojciec". 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 16. 11. 2015 – Rocznica Poświęcenia Bazylik św. 

Piotra i Pawła 
7. 00 Za ++ rodz. Katarzynę i Pawła Firla, siostrę Adelę Firla i pokr. 

 Wtorek 17. 11. 2015 – św. Elżbiety Węgierskiej 
7. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, zięcia Oswalda, ich córkę Różę, syna Karola, 

++ rodziców i rodzeństwo oraz d.op.   

 Środa 18. 11. 2015 – bł. Karoliny Kózkówny – dz. i m. 
7. 00 Za + Huberta Kiełbasa, ojca Antoniego, całe pokr. i d.op. 

 Czwartek 19. 11. 2015 – bł. Salomei - zakonnicy 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Józefa i Marię Witola, syna Józefa, za ++ rodziców Jana i 

Apolonię Zdzuj, za ++ ich córki, synów, zięcia, pokr. i dusze czyśćcowe 

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

Justyny Kowol z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, babcię i w int. całej 

rodziny 

 Piątek 20. 11. 2015 – św. Rafała Kalinowskiego - kapłana 
7. 00 Za + matkę Łucję Cichoń, ojca Piotra Cichoń, synów Piotra i Jana, córkę 

Annę, za + zięcia Alojzego i Hansa Woch, całe pokr. i dusze czyśćcowe 

16. 00 Msza św. Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu z ok. 20-lecia Związku i z 

ok. Dnia Kolejarza w int. wszystkich związanych z koleją 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Gertrudę Szcześniok, ++ 

rodziców i krewnych 
Katecheza dla kl. I-komunijnych 

 Sobota 21. 11. 2015 – Ofiarowanie NMP 
7. 30 Spotkanie Modlitewne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Stanisławy i Kazimierza Płachcińskich z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z 

rodzinami 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Mecenasa Andrzeja Płaza w 2 r śm., za + babcię Marię, za ++ z rodz. 

Płaza - Czajka i pokr.  

- Za + Jana Janikula, żonę Annę i pokr. z obu str.  

- Za + Ewę Kupczak w 30 dz. po śm.   

- Za + Małgorzatę Micheń i za ++ z rodz. Micheń – Kondziela  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Matheo Zanoni, za matkę, dziadków 

i za wszystkich z rodziny  

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

Edyty z ok. 60 r. ur., za męża i dzieci z rodzinami  

- Za + syna Andrzeja Passon z ok. urodzin, za ++ rodz. Klik, siostrę 

Małgorzatę, teściów Passon, za ++ z rodziny Mylek i d.op. 



 Niedziela 22. 11. 2015 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 

Uroczystość 
8. 00 Za + matkę Annę Frejlich w 1 r. śm. 

10. 30 Za żyjących Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła 

16. 00 Nieszpory do Chrystusa Króla 

16. 30 Za ++ rodz. Adelajdę i Alfonsa Świerc, ++ dziadków Marię i Wiktora 

Iwanek. pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Podziękowanie za zbiórkę do puszek przed kościołem na Pomoc 

Kościołowi w potrzebie - tydzień temu nazbierano w naszym kościele 526 

Zł i 22 Gr.  

2. W poniedziałek 16 listopada Święto rocznicy poświęcenia kościoła 

katedralnego w Opolu. Zachęta do modlitwy za diecezję i biskupa 

opolskiego  

3. W sobotę 21 listopada Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest 

to również dzień św. Tarcycjusza, patrona liturgicznej służby ołtarza  

4. W niedzielę  22  listopada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Odpust w Parafii – Córce na Metalchemie  

5. Kolekta z niedzieli 22 listopada jest wyznaczona na organizację 

Światowych Dni Młodzieży. Zgodnie z zatwierdzonym przez Episkopat 

Polski kalendarium – jest to trzecia z czterech kolekt przeznaczona na 

Światowe Dni Młodzieży. Także w niedzielę 22 listopada będzie zbiórka 

do puszek przed kościołem na renowację katedry opolskiej. Biskup Opolski 

zwraca się z prośbą o wsparcie dzieła odnowy katedry przez wszystkich 

diecezjan w ramach zbiórki do puszek  

6. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

7. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

8. Przed wyjściem z kościoła można nabywać kalendarze na Rok 2016  

9. W nowym tygodniu na czas pracy i nauki niech Pan Bóg ma w swej opiece 

i niech wszystkim błogosławi  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 15 listopada o godz. 13.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Gazownikiem Wawelno 

 



Opowiadanie – Uśmiech o świcie 
 Na jednej z wysp położonych na Oceanie Spokojnym żył pewien starzec, który 

mimo ogromu cierpienia miał oczy ciągle błyszczące i uśmiechnięte. Jego ciało było 

obolałe, lecz on nie poddawał się rozpaczy, cieszył się życiem, a do innych 

trędowatych odnosił się życzliwie i serdecznie. 

 Zaciekawiony tym prawdziwym cudem życia w piekle leprozorium, pewien 

podróżnik zapragnął wyjaśnić przyczyny owego niezwykłego zjawiska: cóż takiego 

mogłoby obdarzyć cierpiącego staruszka taką radością życia? 

 Zaczął go dyskretnie obserwować. Odkrył, że codziennie o brzasku stary mężczyzna z 

trudem posuwał się do ogrodzenia leprozorium, siadał zawsze w tym samym miejscu i 

rozpoczynał oczekiwanie. 

 Nie czekał jednak na piękne widoki słońca wschodzącego nad wodami Pacyfiku. 

Siedział tak długo, aż z drugiej strony ogrodzenia pojawiała się kobieta, równie stara 

jak on, o twarzy pokrytej siatką cieniutkich zmarszczek i oczach pełnych pogody i 

spokoju. 

 Kobieta nic nie mówiła, uśmiechała się tylko nieśmiało, lecz z oddaniem. Na ten 

widok twarz mężczyzny rozjaśniała się i on także radośnie się uśmiechał. Ta rozmowa 

bez słów nigdy nie trwała długo - po kilku minutach starzec podnosił się i odchodził w 

stronę baraków. Tak było każdego ranka: coś w rodzaju codziennej komunii. 

Trędowaty człowiek, pożywiony i umocniony tym uśmiechem, był w stanie znosić 

cierpienia kolejnego dnia i dotrwać do nowego spotkania z uśmiechniętą kobietą. 

 Gdy podróżnik zagadnął go o to, staruszek odparł: 

 - To moja żona. 

 Po chwili ciszy dodał: 

 - Zanim tutaj przyszedłem, ona mnie leczyła, w tajemnicy przed wszystkimi, czym 

tylko mogła. Pewien czarownik dał jej jakąś maść, którą codziennie smarowała mi 

twarz. Zagoiła się jednak tylko część policzka, gdzie mogła składać swój pocałunek... 

Kiedy wszelkie starania okazały się beznadziejne, wtedy mnie zabrano i 

przyprowadzono tutaj. Ona podążyła za mną. Kiedy widzę ją każdego dnia, wiem, że 

żyję tylko dzięki niej i jedynie dla niej. 

Humor 

Grupa myszy ucieka od kota. W pewnym momencie jedna z myszy zaszczekała, a kot 

uciekł. Pogromczyni odwraca się do reszty: 

 - Widzicie jak dobrze znać język obcy?!? 

 

 Pani pyta dzieci na lekcji: 

 - Jak się nazywa grecki bóg czystości? 

 - Domestos 


