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Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 16. 11. 2020 – Rocznica Poświęcenia Bazyliki św. 

Piotra i Pawła 
7. 00 Za + Gotfryda Plachetka, za ++ rodziców i teściów, pokr. oraz d.op. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za ++ rodz. Marię i Jerzego Wieczorek, Łucję i Piotra Kansy, brata Gerarda i 

pokr. 

 Wtorek 17. 11. 2020 – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + matkę Stefanię, ojca Mieczysława Gierczycki, za ++ z rodz. Gierczycki – 

Dec - Migała – Fryda i d.op. 

 Środa 18. 11. 2020 – bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 - Za ++ Katarzynę i Pawła Firla, za ++ rodziców i pokrew.  

- Dz. błag. do B.Op.MBNP., MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie 

i Boże błog. w rodzinie w pew. int. 

 Czwartek 19. 11. 2020  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + matkę Lucję Cichoń, męża Piotra, dwóch synów, dwie córki, zięcia, 

synową i d.op. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Romana Kurpierz w 30 dz. po śm. 

 Piątek 20. 11. 2020 – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Za + Gertrudę Szcześniok, za ++ rodziców i krewnych 

 Sobota 21. 11. 2020 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP., św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże blog. z ok.70 r. ur. w int. Katarzyny, za męża Piotra, za synów z 

rodzinami, krewnych i za wnuka Jakuba z ok. 18. r. ur.  

- Za + ojca Jana Janikula w rocznicę śm., za + matkę Annę Janikula, + brata 

Hansa i d.op.  

- Za + Różę Kowol w 30 dz. po śm.  

- Za + babcię Franciszkę w rocznicę śm., za + męża Franciszka i za ++ z 

rodziny  

- Za + Andrzeja Płaza w rocznicę śm. 



 Niedziela 22. 11. 2020 – Jezusa Króla Wszechświata 

8. 00 Za ++ Ritę i Tomasza Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo i pokr. 

10. 30 Za + Hildegardę Franczok w 3 r. śm., za ++ z rodz. i pokr. 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

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

błog. w int. rodz. Pietruszka i za ++ rodziców 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwo różańcowe za naszych zalecanych 

zmarłych  

2. Każdego dnia od godz.17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym 

kościele  

3. Bóg zapłać za ogólnopolską zbiórkę do puszek na pomoc Kościołowi w 

Potrzebie. Na ten cel ofiarowano tydzień temu 376 Zł i 60 Gr  

4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla - odpust w Par. na 

Metalchemie  

5. W sobotę (21 XI) dzień św. Tarcycjusza, patrona liturgicznej służby ołtarza  

6. W niedzielę za tydzień (22 XI) jest wyznaczona zbiórka do puszek przed 

kościołem na remont katedry opolskiej  

7. W niedzielę 15 listopada o godz. 13.30 zostanie rozegrany ostatni w tym sezonie 

mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a Unią II Żywocice Krapkowice, lecz 

ponownie bez udziału kibiców. Transmisja na żywo ze spotkania na Facebooku 

 

Czytanie z Księgi Przysłów 
Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, 

na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. 

O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej 

palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. 

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. 

Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny. 

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do 

Tesaloniczan 
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, 

że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. 



Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie 

na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w 

ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem 

jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. 

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 

 

Patron tygodnia: św. Rafał Kalinowski 

Św. Rafał Kalinowski, prezbiter 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. 


