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XXXII Niedziela Zwykła
Kiermasz Parafialny
Słowa Ewangelii według Świętego 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 8. 11. 2021
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Za ++ rodz. Stefanię i Mieczysława Gierczyckich, za + brata Czesława, za ++
rodz. Gierczycki – Dec – Migała - Fryda i za dusze czyśćcowe

Wtorek 9. 11. 2021 – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + męża Teodora Wójcik, jego ++ rodziców i krewnych, za ++ teściów
Gertrudę i Pawła Hyla, córkę Różę, syna Józefa i ++ krewnych
18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VII SP

Środa 10. 11. 2021 – św. Leona Wielkiego, pap. i dra K.
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + męża Feliksa Mika, ++ jego rodziców, teściów Nowak, dwóch
szwagrów, trzy siostry, pokr. i dusze czyśćcowe

Czwartek 11. 11. 2021 – św. Marcina z Tours, Święto
Niepodległości
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 - Za + męża Gerharda Dussa w 2 r. śm., za ++ rodziców i teściów, za + matkę
Elżbietę Dussa, pokr. i dusze czyśćcowe
- W intencji Ojczyzny z ok. Święta Niepodległości
17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych
18. 00 Za + Łucję Krupop w 2 r. śm., za + Herberta Krupop, ++ rodziców i
rodzeństwo

Piątek 12. 11. 2021 – św. Jozafata, bpa i m.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Okazja do spowiedzi św.
Różaniec za zalecanych zmarłych
MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA
Za ++ Annę i Franciszka Balcarz, trzech synów, dwie córki, za + Gerharda
Joszko i Marię Joszko, całe pokr. i d.op.
18. 30 Spotkanie klas trzecich - kandydatów do I-Komunii św.
15. 00
17. 00
17. 30
18. 00

Sobota 13. 11. 2021
7. 00
17. 00
17. 30
18. 00

Do MB FATIMSKIEJ za Czcicieli i Ofiarodawców
Okazja do spowiedzi św.
Różaniec za zalecanych zmarłych
PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Ireny z ok. 60 r. ur. i w int. całej rodziny
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Kornelię Hryniewicz, za rodz.,
dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę
- O wieczny pokój za + Irenę Figura w rocznicę śmierci, jej męża Piotra

Figura oraz zmarłych Przyjaciół, koleżanki, kolegów i bliskich znajomych
- Za ++ Małgorzatę i Henryka Ocik w I r. śm., za ++ z rodz. Ocik – Świerc Kasperek - Radomski, pokr. i dusze czyśćcowe
- Za + Rozwitę Gurbierz, męża Huberta, rodziców i teściów oraz d.op.
- Za + Zofię Gromotka - od bratowej Zosi i siostry Bożeny
- Za ++ rodz. Klarę i Józefa Gajda, + brata Gerharda oraz za ++ z rodzin
Peszka – Gajda i d.op.
- Za + Bronisława Komarnickiego i d.op.

Niedziela 14. 11. 2021 – XXXIII Niedziela Zwykła – Odpust św.
Katarzyny Aleksandryjskiej
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta
8. 00 W intencji zmarłych w roku 2020 z naszej Parafii - Msza św. ofiarowana od
Zakładu Pogrzebowego Pana Ireneusza Oszajcy z Miedzianej
10. 30 - Za + Józefa Matejka, ++ Annę i Franciszka Piechota, za ++ z rodz. Matejka Piechota - Nocoń, pokr. i dop.
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę Janczura, za rodziców,
dziadków, w int. chrzestnych i całej rodziny
16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych
16. 30 - Za + pra- pradziadka myśliwego Józefa Tkocza w rocznicę śm. Niech dobry
Bóg zaprowadzi Go do Krainy Wiecznych Łowów
- Za naszych zmarłych Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii

Pozostałe ogłoszenia
1. Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych każdego dnia o godz. 17. 30
przed Mszą św. wieczorną
2. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną gospodarczo-remontową na prace
konserwatorskie naszego kościoła. Wpłynęło na cel 4.407 Zł, 52 Gr i 31 Euro
3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek Rocznica Poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej, środa św. Leona Wielkiego, pap. i dra K., w czwartek św.
Marcina z Tours, w sobotę św. Jozafata bpa i m.
4. W przyszłą niedzielę nasz drugi odpust parafialny ku czci św. Katarzyny.
Kazania wygłosi ks. Tadeusz Słodzki, nasz były wikariusz. Kolekta odpustowa
tzw. POWINOWATA na bieżące wydatki parafialne
5. W niedzielę 14. XI jest wyznaczona zbiórka do puszek przed kościołem na
pomoc Kościołowi w potrzebie
6. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek
7. W sobotę o godz. 12.00 zbiorka ministrantów
8. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę na Kurię i Seminarium Duchowne
9. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego
tygodnia
10.
Ks. Bp Ordynariusz zobowiązuje wszystkich proboszczów diecezji
opolskiej do przeprowadzenia nowych wyborów Parafialnych Rad
Duszpasterskich. Dnia 14 listopada w czasie liturgii Mszy św. zgłaszamy
kandydatów do PRD, a w niedzielę 21 listopada należy ogłosić listę kandydatów
do Rad Parafialnych, a w niedzielę 12 grudnia ma być ogłoszenie wyników
wyborów. Także w każdej Parafii naszej diecezji ma być Parafialna Rada

Ekonomiczna, której skład ma być ogłoszony 9 stycznia roku 2022. Takie są
zalecenia i wymogi kierowane do proboszczów specjalnym dekretem Ks. Bp.
wydanym dnia 1 października 2021 roku
11.
Zaprasza się kibiców na ostatnie już w tym roku mecze, i tak w niedzielę 7
listopada o godz. 13.30 na mecz pomiędzy drugim Groszmalem a LZS Kup,
natomiast w sobotę 13 listopada o godz. 13.30 na mecz pierwszej drużyny z
Victorią Żyrowa

Patron tygodnia: bł. Alicja Kotowska
Bł. Alicja Kotowska (Maria Jadwiga) urodziła się w Warszawie 20 listopada 1899 r.,
w rodzinie organisty Jana Kotowskiego i Zofii z Barskich. W 1918 r. zdała maturę
i w tym samym roku podjęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 10
listopada 1918 r. namówiła grupę studentów na opuszczenie wykładów; wszyscy
razem udali się na dworzec, gdzie właśnie przyjeżdżał z więzienia w Magdeburgu
Józef Piłsudski. Wkrótce Maria wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. W
okresie studiów poznała Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego
Jezusa Chrystusa – siostry zmartwychwstanki, które założyła bł. Celina Borzęcka.
Siedziba zgromadzenia mieściła się niedaleko Uniwersytetu. W trakcie trzeciego roku
Maria Jadwiga przerwała studia i wstąpiła do Zgromadzenia. Rodzice – choć
zaskoczeni – przyjęli decyzję córki z pokorą i zrozumieniem. W 1922 r. Maria
Jadwiga rozpoczęła życie zakonne w Kętach k. Bielska, pierwszym w Polsce domu
zakonnym zmartwychwstanek, przyjmując imię Alicja. Dwa lata później, w 1924 r.,
po ukończeniu postulatu i nowicjatu, złożyła pierwsze śluby i powróciła
do warszawskiej wspólnoty. W 1929 r. obroniła pracę magisterską z chemii
poświęconą badaniom ebulioskopowym. W 1928 r., złożyła zakonne śluby wieczyste.
W wakacje 1939 r. po raz ostatni odwiedziła rodziców mieszkających wówczas
w Cieszynie. W drodze powrotnej zatrzymała się na moment w domu macierzystym
w Kętach i na Jasnej Górze, po czym wróciła nad morze. 11 listopada 1939 r.
na dziedziniec więzienia wjechały ciężarówki. Z cel wywleczono pokaźną grupę
więźniów, wśród nich s. Alicję. Niemcy kazali im opróżnić kieszenie, pozwalając
na pozostawienie tylko chusteczek do nosa. Następnie popychając, zmuszono ich
do wejścia do ciężarówek. Alicja weszła ostatnia, otulając swym ramieniem grupkę
wystraszonych, żydowskich dzieci, które znalazły się w wywożonej grupie, dodając
im otuchy. Rozstrzelano ją najprawdopodobniej tego samego dnia, 11 listopada 1939
r., w dniu święta narodowego Rzeczypospolitej, w lasach Piaśnicy Wielkiej, 10 km
od Wejherowa, w trakcie wielkiej egzekucji, w której zginęło 314 ofiar. W latach
1939-1940 w Piaśnicy rozstrzelano 10 do 12 tys. osób, przedstawicieli polskiej
inteligencji pomorskiej. Rozstrzelano także i zakopano na miejscu straceń
w masowych grobach setki osób niepełnosprawnych z całego Pomorza. W 1944 r.
większość ciał Niemcy – rękami skazańców z obozu w Stutthof – odkopali i spalili.
Papież Pius XII, usłyszawszy o śmierci s. Alicji, miał powiedzieć: “Macie
męczennicę, to wielka chwała i pociecha dla Zgromadzenia. Czy może być większe
szczęście, jak oddać życie za wiarę, za Kościół, za Chrystusa Pana?”

