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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 19, 1-10)
„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził
przez miasto. A był tam pewien człowiek,
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i
bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć
Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy
Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę
i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w
twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy
widząc to szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i
rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w
czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło»”.
Istnieje taki wymiar pragnienia namacalnym faktem. Miłość pokonuje
spotkania z Bogiem, który może uczynić z grzech. Panowanie pieniądza upada w
nas obiekt drwin. Czegoś podobnego obliczu miłosierdzia Boga.
doświadczył Zacheusz, wchodząc na
KIEDY OBAWA O TO, CO POWIEDZĄ
sykomorę, aby zobaczyć Jezusa. Czy i w
INNI, POWSTRZYMUJE MNIE W
naszym życiu możemy wskazać na
RADYKALNYM PRZYJĘCIU EWANGELII,
podobne pragnienie spotkania z Jezusem,
PRZYPOMNIJ MI, PANIE, HISTORIĘ
kiedy to przestaje liczyć się opinia innych,
fakt bycia pośmiewiskiem czy obiektem ZACHEUSZA, DAJ MI DOŚWIADCZYĆ JEGO
RADOŚCI, KIEDY MÓGŁ PRZYJĄĆ CIĘ W
żartów? Dzięki takiemu pragnieniu Jezus
SWOIM DOMU.
dostrzega wysiłki Zacheusza i nie bacząc
na wywołane zgorszenie, wchodzi do
domu grzesznika. Zbawienie staje się
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PONIEDZIAŁEK – 4.11.2013 – wsp. św. Karola Boromeusza
7.00 - Za + ojca Antoniego Gawlik, + mamę Katarzynę, zięcia Józefa Klyszcz, + Matyldę, +
Rafała Styra, ++ z pokrew. obu stron.
18.00 - Za ++ szwagrów Teodora, Jana, ++ dziadków z rodziny Polaczek, Mateja, Czech i Joniec.
- Za ++ rodziców Józefę i Arnolda, ++ teściów Mariannę i Stefana i ++ z pokrew.
WTOREK – 5.11.2013
7.00 - Za ++ rodziców Hildrgardę i Roberta, + Benedykta, ++ dziadków Reginę i Józefa oraz ++
z pokrew.
18.00 - Za + brata Kazimierza Miązka w rocz. śm, ++ rodziców Józefa i Jadwigę, brata
Stanisława, bratową Cecylię i ++ z pokrew.
- Za ++ Katarzynę i Edmunda Chojnackich w rocz. śm, ++ z rodziny Jarockich i
Chojnackich oraz d. w c.
ŚRODA – 6.11.2013
7.00 - Za ++ z rodzin Wojtal, Stasiak i Tworo.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + ojca, męża i dziadka Zygmunta Kuźnik.
- Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Stefanię oraz ++ z rodz.
I CZWARTEK miesiąca – 7.11.2013
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + męża Stefana w 14 rocz. śm., + syna Rudolfa, ++ z rodziny i pokrew.
18.00 - Za + ojca Józefa z ok. ur., + mamę Helenę i siostrę Dorotę oraz d. w c.
- Za + Józefa Gołaś i ++ z rodziny Gołaś i Zaremba.
PIĄTEK – 8.11.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej Ireny.
18.00 - Za ++ rodziców Kazimierza i Stanisławę Łamasz, + brata Stanisława, bratową Halinę i ++
z rodziny.
- Za + Cecylię Kopacz w 1 rocz. śm. oraz za + ojca Stanisława w kolejną rocz. śm.
SOBOTA – 9.11.2013 – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 - Za + męża Teodora, + zięcia Waldemara, teściów Marię i Franciszka, ++ rodzeństwo oraz
d. w c.
18.00 - Za + ojca Joachima w rocz. śm., ++ z pokrew. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jana i Róży z ok. 40 rocz. ślubu oraz o Boże błog. i
zdrowie w rodzinie.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11.2013
7.00 - Za + żonę i matkę Teresę Gatak w 3 rocz. śm.
8.30 - Do B. Op. i Aniołów Stróżów… w int. wnuczka Michałka oraz o Boże błog. dla rodz.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny i Romana z ok. 65 rocz. urodzin oraz o Boże
błog. dla całej rodziny.
11.15 - Za + ojca Tadeusza, babcię Annę i Eugenię, ciocię Cecylię i Krystynę oraz za ++ z
rodziny obu stron i d. w c.
- Za + matkę Zofię Karnacewicz, ++ z rodziny i d. w c. oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
12.15 - chrzest: Krzysztof Kmiecik.
15.00 - Za + siostrę Annę w rocz. śm., + ojca, + szwagra i ++ z rodziny i pokrew.
- Za ++ rodziców i teściów Agnieszkę i Stefana Maciołek, + ojca Wolfganga Szczędzina,
++ szwagrów Jana i Andrzeja i ++ z rodziny oraz d. w c.
16.00 - Nabożeństwo różańcowe za wszystkich zmarłych wypominanych.
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♦ XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA. Miesiąc listopad skłania nas do refleksji i zadumy nad

przemijalnością życia na ziemi. W tym szczególnym czasie Kościół zachęca nas do modlitwy
za wszystkich zmarłych. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
♦ W tygodniu różaniec za zmarłych i czytanie wypominek będzie codziennie o godz. 17.15.
♦ W poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza.
Po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ Spotkania formacyjne dla uczniów z klas gimnazjalnych w ramach trzyletniego cyklu
przygotowania do Sakramentu Bierzmowania odbędą się w tym tygodniu.
wtorek
- klasy I gimnazjalne
- godz. 18.30
środa
- klasy III gimnazjalne - godz. 18.30
czwartek - klasy II gimnazjalne
- godz. 16.00 – grupa I
- godz. 18.30 – grupa II
Lista z podziałem na grupy klas II gim. znajduje się w gablotce przed kościołem.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca, czwartek kapłański.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
♦ W piątek o godz. 15.30 zapraszamy na pierwsze spotkanie kandydatów na ministrantów
od klasy III szkoły podstawowej. Rodziców prosimy o słowa zachęty.
♦ W sobotę obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błogosławieństwem dzieci i
rodziców. Dzieci roczne należy zgłosić odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej.
♦ W niedzielę 10 listopada Kościół w Polsce obchodzić będzie Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym, to czas modlitwy o pokój na świecie i ustanie wszelkich
prześladowań. Przed kościołem będzie zbiórka do puszek na pomoc dla cierpiących i
prześladowanych.
♦ W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na rok 2014. Pamiętajmy o swoich
rocznicach i jubileuszach, o urodzinach i imieninach by przez ofiarę Mszy świętej
podziękować Panu Bogu za każde otrzymane dobro i prosić o dalsze błogosławieństwo Boże.
Pamiętajmy także o zmarłych, którym przez ofiarę Mszy św. niesiemy najbardziej skuteczną
pomoc.
♦ W sobotę 9 listopada rozpocznie się w Opolu kolejna edycja kursu dla nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św. Kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy powinni się odznaczać
zaangażowaniem w życiu Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród
duchowieństwa i wiernych. W tym roku, z naszej parafii, pragniemy wysłać na kurs
liturgiczny kolejnych kandydatów.
♦ Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do Rzymu na kanonizację bł. Jana Pawła II
w dniach od 24 kwietnia do 2 maja 2014 (9 dni). Koszt pielgrzymki z ubezpieczeniem
1700 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej do 15 listopada, wpisowe 200 zł.
Szczegółowy program pielgrzymki jest dostępny w kancelarii i na stronie internetowej parafii.
♦ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w
Opolu. Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za dar serca i
modlitwę.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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REFLEKSJE O PRZEMIJANIU…
Listopad jest czasem sprzyjającym ludzkiej refleksji nad przemijaniem. Na
początku miesiąca ludzie odwiedzają cmentarze, na grobach swoich bliskich zapalają
znicze, wspominają, rozmyślają o kruchości ziemskiej egzystencji i o śmierci.
Śmierć, tak jak narodziny, dotyka nas wszystkich, lecz niechętnie o niej
rozmawiamy. Stanowi raczej przedmiot naszych podświadomych obaw i lęków. W
dzisiejszych czasach to bezpośrednie doświadczenie człowieka jest zacierane, jakby
spychane na margines. Śmierć została kulturowo jakby „uśmiercona”, tzn. poza
uroczystością pogrzebową nie kultywuje się już prawie zupełnie dawnych zwyczajów,
towarzyszących chwili rozstawania się zmarłego z ziemskim światem. Zagubiło się
gdzieś dawne znaczenie śmierci, pozbawiono ją godności, którą uzewnętrzniały
rytuały rodzinne. A pamiętać trzeba, że jeszcze nie tak dawno temu człowiek rodził się
i umierał w domu. Dom był miejscem jego wejścia w życie i rozstania się z nim.
Śmierć człowieka pośród bliskich osób, wśród których żył i pracował, była ostatnim
akordem jego ziemskiego losu. Dawne rytuały i stosunek do majestatu śmierci
nieustannie przypominały człowiekowi o kruchości życia, ale i otwierały przed nim
perspektywę zbawienia.
W tradycji ludowej był zwyczaj wkładania do trumny zmarłego poświęconej
kromki chleba. Do dziś zachowany jest zwyczaj zapalania przy trumnie gromnicy,
której blask ma oświetlać drogę do wieczności, przybliżając duszę do światła
wiekuistego - do Chrystusa. Dusza, przenikająca do zaświatów, w których nie
obowiązywał ludzki upływ czasu, wymuszała działania wyłączające ją z biologicznego
przejawu istnienia. Dlatego zatrzymywano zegary, a lustra (później także odbiorniki
telewizyjne) przysłaniano płótnami. Wierzono, że przedmioty te otwierały mediacyjną
przestrzeń między życiem a wiecznością i jako takie stawały się niebezpieczne dla
żyjących domowników. Według tych samych przekonań, wypełnione modlitwą
trzydniowe czuwanie przy zwłokach (zwane „pustymi nocami”), pomagało duszy
odchodzić w spokoju do Boga. Niewiele z tych zwyczajów przetrwało do dzisiaj.
Mimo że współczesna kultura stara się śmierć ukryć, ona wciąż o sobie przypomina,
obcujemy z nią na co dzień. Jednak w zgiełku świata i natłoku informacji większości z
nas brakuje czasu na głębszą refleksję nad przemijaniem. Powracającym obrazem z
mojego dzieciństwa jest śmierć mojej 92-letniej babci. Umierała w domu, otoczona
dziećmi, wnukami i prawnukami. Spokój, jaki towarzyszył jej śmierci, zrodził u mnie,
dopiero jako dorosłej osoby, refleksję, że śmierć może być majestatyczna i piękna,
pełna wiary i nadziei. Współczesna kultura w zamian za dawny majestat śmierci
oferuje konanie na hałaśliwych ulicach, samotne umieranie w salach szpitalnych i
domach spokojnej starości. Nie uciekniemy przed śmiercią. Oby jednak była ona
godna.
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