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15. – 21. 11. 2021 

XXXIII Niedziela Zwykła - Odpust 

św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 

Gwiazdy będą spadać 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 „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron 

świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. 

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa 

sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te 

wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 

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». 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i 

wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten 

przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy 

Boga, oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy». 

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich 

odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 15. 11. 2021 – św. Alberta Wielkiego, bpa i dra K. 

18. 00 Za + Waldemara Mrowca w 2 r. śm. i d.op. 

 Wtorek 16. 11. 2021 – Rocznica Poświęcenia Rzymskich Bazylik 

Piotra i Pawła 
18. 00 Za + Leonarda Wodeckiego w rocznicę śm., za ++ rodz. z obu str., ++ 

rodziców Zofię i Antoniego Fugas, za ++ Martę i Emanuela Wodeckiego, 

pokr., ks. Emanuela Gronowicza i za jego rodziców Małgorzatę i Henryka 

Gronowicz 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VIII SP i Kl. I szkół 

średnich 

 Środa 17. 11. 2021 – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
18. 00 Za + ojca Ryszarda Gogol i brata Ryszarda, pokr. Szydło - Gogol 

 Czwartek 18. 11. 2021 – bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + matkę Annę Frejlich, ojca Piotra, braci Gintera i Jana, bratową Jadwigę, 

męża Piotra, za ++ z pokr. Świerc i d.op. 

 Piątek 19. 11. 2021  
15. 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

- Za + ojca Tadeusza Wręczyckiego w 5 r. śm., za ++ z rodz. Wręczycki -

Kanik i d. op. 

18. 30 Spotkanie klas trzecich - kandydatów do I-Komunii św. 

 Sobota 20. 11. 2021 – św. Rafała Kalinowskiego, kapł. 
7. 00 Za + ojca Antoniego, synów Huberta i Pawła Kiełbasa, rodziców, teściów, za 

++ z rodz. Kiełbasa - Świerc - Goworek - Rudol i d.op. 

13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Marcina z ok. rocznicy urodzin, za żonę Marię, dzieci z rodzinami  

i int. rodzeństwa oraz całej rodziny 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Mariana Kozak w 40 r. śm, jego + żonę Henrykę, ++ synów Jana, 

Andrzeja i Henryka, + wnuka Wiesława, + synową Monikę, + zięcia 

Tadeusza, ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr.  

- Za + Jerzego Kurpiers, jego rodziców, dwóch braci, za ++ rodz. Marię i 

Pawła Warwas oraz d.op.  

- Za ++ Franciszka i Władysławę Bernat, ich syna, córkę, wnuka, za ++ z 

rodz. Pietrzak - Bernat i d.op.  

- Za + Herberta Klainszrot w 10 r. śm., za jego ++ rodziców Walentego i 

Marię i ++ teściów oraz d.op.  



- Za + Annę Miemiec, + męża Brunona, za ++ z rodzin Kondziela – Kałuża - 

Miemiec  

- Za + ojca Jana Janikula, żonę Annę, brata Hansa, pokr. i d.op.  

- Za + męża Józefa Kuczka, ++ rodziców z obu str. i pokrewieństwo  

- Za + Franciszkę w rocznicę śm., za + męża Franciszka i pokr. z obu str.  

- Za + Zofię Gromotka - od brata Andrzeja z rodziną  

- Za + Bronisława Komarnickiego i d. op. 

 Niedziela 21. 11. 2021 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Elżbietę Dussa w I r .śm., męża Gerharda w 2 r. śm. i rodziców z obu 

stron 

10. 30 Za + Hildegardę Franczok, + syna Joachima, ++ rodziców, teściów, pokr. i 

d.op. 

13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Krystyny i Alfreda z ok. 50 r. ślubu, za synów z rodzinami i w int. 

Alfreda z ok. urodzin a także za całą rodzinę 

16. 00 Nabożeństwo do Chrystusa Króla 

16. 30 Za + Ilonę Okoniewską z okazji urodzin 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Alberta Wielkiego. 

bpa i dra K.; we wtorek Rocznica poświecenia  rzymskich  bazylik Św. 

Apostołów Piotra i Pawła; w środę św. Elżbiety Węgierskiej; w czwartek bł. 

Karoliny Kózkówny; w sobotę św. Rafała Kalinowskiego; w niedzielę  

Chrystusa Króla Wszechświata  

2. Bóg zapłać za dzisiejsza zbiórkę do puszek na pomoc Kościołowi w Potrzebie  

3. W sobotę o godz. 12.00 zbiorka ministrantów 

4.  Dziś w kościołach Diecezji Opolskiej zgłaszanie kandydatów  do Parafialnych 

Rad Duszpasterskich 

5. W niedzielę 21 listopada jest wyznaczona zbiórka do puszek na remont katedry 

opolskiej 

6. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia    

Czytanie z Księgi proroka Daniela 

W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego 

narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do 

chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy 

zapisani są w księdze. 

Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku 

hańbie, ku wiecznej odrazie. 



Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, 

jak gwiazdy na wieki i na zawsze. 

Patron tygodnia: Najśw. Maryji Panny Ostrobr. 
Najświętszej Maryji Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia 

Wilno – Ostra Brama – – brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka, 

wzniesiona w latach 1503 – 1514, wraz z przylegającym do niej fragmentem muru 

obronnego będąca jedyną pozostałością dawnych fortyfikacji. 

Od strony wewnętrznej bramy znajduje się klasycystyczna, wzniesiona w 1829, 

kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony 

Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia). Stanowi ona zamknięcie ulicy Ostrobramskiej. 

Pierwsza wzmianka o bramie pochodzi z roku 1514. Brama nosiła wtedy nazwę 

“Miednicka”. Nazwa “Ostra Brama” (łac. Porta Acialis), wywodząca się od dzielnicy 

Ostry Koniec, pojawiła się w roku 1594 roku. Średniowiecznym zwyczajem na bramie 

umieszczono darzony czcią i szacunkiem obraz Matki Boskiej, którego opiece 

powierzano miasto wraz z jego mieszkańcami. 

Obraz o wymiarach 163 x 200 cm przedstawia Matką Bożą z głową pochyloną nieco 

w prawo, z rękoma złożonymi do modlitwy. Jest to jeden z najciekawszych i rzadkich 

odwzorowań Maryi, gdyż, w odróżnieniu od większości obrazów, jest przedstawiona 

bez Jezusa na swoich rękach. Prawdopodobnie został wykonany w Wilnie 

przez jednego z nadwornych malarzy włoskich Zygmunta Augusta. Głowę Matki 

Bożej zdobią dwie korony. Pierwsza pochodzi z końca XVII wieku, w XIX wieku 

ozdobiona została klejnotami ofiarowanymi jako wota. Druga korona, z połowy XVIII 

wieku, podtrzymywana jest przez dwa aniołki i ozdobiona sztucznymi kamieniami. 

2 lipca 1927 r. obraz Panny Świętej uroczyście został koronowany na placu 

Katedralnym koronami papieskimi przez metropolitę warszawskiego kardynała 

Aleksandra Kakowskiego – i otrzymał tytuł Matki Miłosierdzia. Podczas 

tej uroczystości obecni byli Marszałek Józef Piłsudski, prezydent Rzeczypospolitej 

Polski Ignacy Mościcki oraz przedstawiciele władz kościelnych Litwy i Polski. Nowe 

złote korony, których wówczas użyto, – zaginęły w czasie II wojny światowej. 

Do dnia dzisiejszego na pamiątkę tego wydarzenia na filarze pomiędzy oknami wisi 

tablica ofiarowana przez marszałka Piłsudskiego ze słowami ”Dzięki Ci Matko 

za Wilno”. Los koron jest nieznany. 

Po zakończeniu wojny władza sowiecka przystąpiła do powszechnej ateizacji miasta. – 

Kościoły wykorzystywano jako magazyny, muzea, pracownie lub zupełnie zamykano. 

Wielu kapłanów zesłano do łagrów. Jednak kościół św. Teresy i Ostra Brama 

pozostały otwarte, były schronieniem dla księży z całego Związku Sowieckiego. 

W 1993 r. kaplicę odwiedził papież Jan Paweł II. Razem z wiernymi odmawiał tu 

różaniec i ofiarował “Papieską Złotą Różę” oraz “białą czapkę papieską”, bo 

poprzednia czerwona – “biskupia” była przesłana wcześniej. 

Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Obraz 

Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie i wystawiony publicznie właśnie 

w Ostrej Bramie (26-28 kwietnia 1935 r.). Tu też św. Faustyna miała wizję triumfu 

obrazu Miłosierdzia Bożego. 


