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20. – 26. 11. 2017 

Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się 
udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 
pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, 
który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu 
pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma 
cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi 
dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i 
wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do 
radości twego pana!” 
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś 
człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie 
rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją 
własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie 
nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 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”». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 20. 11. 2017 – św. Rafała Kalinowskiego, kapł. 

7. 00 Za + Franciszkę z ok. rocznicy śmierci, za męża Franciszka, za + Marię, za ++ 

z rodz. i pokr. 

 Wtorek 21. 11. 2017 – Ofiarowanie NMP 
18. 00 Za + Gertrudę Szcześniak, ++ rodziców i krewnych 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. VI 

 Środa 22. 11. 2017 – św. Cecylii, dz. i m. 
18. 00 Przez wstawiennictwo św. Cecylii w int. Chórzystów, za ++ Chórzystów i  + 

ks. Wojciecha oraz o Boże błog. dla  rodzin naszych Chórzystów 

 Czwartek 23. 11. 2017 – św. Klemensa I, pap. 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - Za ++ rodz. Józefa i Marię Witola, syna Józefa, wnuka Benjamina, za ++ z 

pokr. i d.op.  

- Za + Gerarda Micheń w 30 dz. po śm. i za + żonę Małgorzatę 

 Piątek 24. 11. 2017 – św. Andrzeja Dung-Laca i Towarzyszy 
7. 00 Za + syna Artura Huncza w 12 r. śm., za + Martę Barteczko, jej męża i syna 

Józefa oraz ++ z pokr. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ rodz. Katarzynę i Pawła 

Firla, za + siostrę Adelę Firla i za ++ z pokr.  

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

int. Julii z ok. 18 r. ur., za rodzeństwo, rodziców i dziadków 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 25. 11. 2017  - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i m. 
7. 00 Do św. Katarzyny w int. mieszkańców z ulicy św. Katarzyny z pr. o wszelkie 

potrzebne łaski i o Boże błogosławieństwo 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW.  NIEDZIELNA  - INTENCJA ZBIORCZA   

- Za + Adama Janiszewski w I r. śm., za + matkę Czesławę, za++ teściów  

Zofię i Bronisława Bługajewskich, za + z pokr i d.op.  

- Za + Benedykta Uchmanowicz, jego ++ rodziców Michalinę i Piotra 

Uchmanowicz, za ++ Irenę i Jana Filipowskich oraz d.op.   

- Za + Józefa Herman w I r. śm., za + Zofię Herman i za ++ rodziców z obu 

stron  

- Za + zięcia Zygmunta Klepert w 20 r. śm., za jego ++ rodziców i za + ciocię 

Jadwigę  

- Za + męża Jana Szymczak w 3 r. śm., za ++ rodz. Joannę i Antoniego Kozak, 

brata  Jerzego Kozak, za + teścia Franciszka Szymczak, za + brata Zygmunta 

Szymczak i d.op.  

- Za + Bernarda Chlubek w 30 dz. po śm. 

 

 



 Niedziela 26. 11. 2017 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
8. 00 Za ++ rodz. Marię i Huberta Meryk w rocznicę śm. i za ++ z rodz. Meryk – 

Buhl 

10. 30 - Dz.  błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i  Boże  błogosł. 

w  int. Anny i Stanisława z ok. 30 r. ślubu i za córkę Irenę z mężem  

- Za + męża i ojca Andrzeja Wuchowicz z ok. ur. i imienin, za ++ rodziców 

Halinę i Stanisława, matkę Anastazję Walecko, pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory do Chrystusa Króla 

16. 30 Za + córkę Wiktorię Kurpierz, za + teściową Józefę Szurdak i za ++ z rodz. 

Kowalik - Kurpierz  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek św. Rafała Kalinowskiego, we 

wtorek Ofiarowanie NMP, w środę  św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna (26 listopada) na opał do naszego 

koscioła  

3. Bóg zapłać za ofiary do puszek z ostatniej niedzieli na rzecz Kościoła w 

Potrzebie. Wpłynęło 735 Zł. i 36 Gr.  

4. Wszystkich sympatyków muzyki kościelnej zapraszam na Mszę św. w środę o 

godz. 18.00  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

6. Za tydzień w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu doroczny Dzień 

Skupienia   dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  

7. W przyszłą niedzielę odpust na Metalchemie   

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 19 listopada o godz. 13.00 na ostatni w tym 

sezonie mecz pomiędzy Groszmalem a Piomarem Tarnów Przywory 

 

Patron 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. 

Humor 

- Panie doktorze, czy są już moje wyniki? Umieram z ciekawości.  

- No, nie do końca z ciekawości. 

Dwaj policjanci zastanawiają się, co kupić komendantowi na urodziny. 

- Może książkę? - mówi jeden. 

- Eee... coś ty, książkę to on już ma. 

Zmęczony wielogodzinną podróżą samochodem udałem się do kawiarni. Zamówiłem 

kawę z podwójnym Red Bullem. Po dwustu kilometrach zorientowałem się, że 

zostawiłem auto na parkingu. 


