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XXXIII N IEDZIELA Z WYKŁA ROK A
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 25,14-15.19-20)
„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Pewien człowiek, 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. 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«”.
Talent to było około trzydziestu
czterech kilogramów złota lub srebra.
Otrzymane dary były więc bardzo hojne.
Oto dwa możliwe scenariusze tej historii:
„Talent – ryzyko – zysk – radość” lub:
„Talent – lęk – strata – smutek i
zgrzytanie zębów”. Od czego zależy
powodzenie lub niepowodzenie? Od
tego, jak sługa widzi swojego pana. Jeśli
pan jest dawcą dobrym i hojnym, jeśli
ufa i raduje się dziełem sługi, on ma siłę
wewnętrzną, aby dla niego ryzykować.
Jeśli pan jest tyranem twardym i skąpym,
który chce sługę jedynie wykorzystać, w

lęku swoim
sługa nawet nie otwiera daru, lecz go
ukrywa, aby zwrócić nieużywany i przez
przypadek nic nie stracić, i nie narazić
się właścicielowi.
JEZU, DZIĘKUJĘ CI ZA HOJNOŚĆ
TWOICH DARÓW. PRZEPRASZAM, ŻE
NIE WSZYSTKIE ZAUWAŻAM,
WYKORZYSTUJĘ, ROZWIJAM.
PRZEPRASZAM ZA WSZYSTKIE
MOŻLIWOŚCI DOTĄD
NIEWYKORZYSTANE, ZAKOPANE. DZIŚ
PRAGNĘ ZARYZYKOWAĆ Z TOBĄ.

Panie, nasz Boże spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie,
albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym
oddaniu się Tobie,
Stwórcy wszelkiego dobra.
Modlitwa z XXXIII Niedzieli Zwykłej Rok A.
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PONIEDZIAŁEK – 17.11.2014 – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej.
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Wiesława oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + męża Bolesława Lelickiego w 23 rocz. śm., ++ rodziców Natalię i Andrzeja, + brata
Wacława, siostrę Celinę, Janinę i Helenę oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za + babcię Albinę Konopka + jej męża Tomasza, ++ rodziców z obu stron i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok 60 rocz. ur. Huberta i o błog. Boże dla rodziny oraz za + żonę
Danutę.
WTOREK – 18.11.2014 – wsp. bł. Karoliny Kózkówny.
7.00 - Za + Andrzeja i ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za ++ siostry Marię i Grażynę, ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm. oraz Anioła Stróża z prośbą o zdrowie dla wnuka Jarosława oraz za +
żonę Renatę Szumską i ++ z rodziny.
ŚRODA – 19.11. 2014 – wsp. św. Salomei.
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Feliksa Krupa, ++ teściów i ++ z rodzin Krupa i Styra.
- Za + męża Franciszka Kubik w rocz. śm, + brata ks. Antoniego, ++ ich rodziców, + ks.
prałata Antoniego Jokiel i ++ z rodzin Kubik i Moczygęba.
CZWARTEK – 20.11.2014 - wsp. św. Rafała Kalinowskiego
7.00 - Za + Jana, Franciszka i Antoniego, ++ z rodziny i d w c.
17.00 - Msza szkolna: Za + ciocię Władysławę w kol. rocz. śm. i d. w c.
- Za + siostrę Ingę Grzesik, siostrę Hankę, męża Herberta, szwagra Jana, rodziców Helenę i
Teofila Pawełek, ++ Ritę i Reinholda Bogdol, + Marię, Helenę i Marię Kaczmarczyk.
PIĄTEK – 21.11.2014 – Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny.
7.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy… z ok. 86 rocz. ur. Marii i błog. Boże dla dzieci,
wnuków i prawnuków.
18.00 - Za + Jana Łuczak w 1 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… w in. Heleny i Józefa z ok 48 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie
dla całej rodziny.
SOBOTA – 22.11. 2014 _ wsp. św. Cecylii.
7.00 - Za wszystkich wiernych zmarłych i d. w c.
14.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok 50 rocz. ur. Róży i o błog. Boże dla całej rodziny..
18.00 - Za + Annę Demczyna w rocz. śm., ++ z rodzin Demczyna, Kłosowski i Młodzianowski.
- Za + męża i ojca Piotra Kamińskiego w 3 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron i d. w c.
NIEDZIELA – 23. 11. 2014 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
7.00 - Za + syna Waldemara w 17 rocz. śm. oraz za d. w c.
8.30 - Za + Anielę Paluszczak w 4 rocz. śm., ++ rodziców i ++ z pokrew.
- Za + ojca Jana Szczeponek w 40 rocz. śm., + mamę Otylię.
10.00 - Za ++ rodziców Bernarda, Wiktorię i Jadwigę Nowak, + Józefa, ++ Erykę, Alfreda i Roberta
Król oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Katarzynę i Stanisława, + siostrę Lidię, ++ z rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok 50 rocz. ur. Bernadety oraz o błog. Boże i zdrowie dla syna
Arkadiusza i całej rodziny.
- Za + Edwarda Czapla w 10 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodz. Kapica, Mandok,
Cichoń, Ploch i d. w c.
15.00 - Za + Henryka Gachewicz, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + córkę Justynę, + męża, ojca i dziadka Augustyna, ++ rodziców, teściów, dziadków, ++ z
rodziny i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ XXXIII Zwykła. W kończącym się roku liturgicznym Kościół przypomina nam o

przemijalności tego świata i zaznacza, że sprawy tego świata są ważne, ale nie mogą być
celem ludzkich dążeń i pragnień. Celem naszego życia jest niebo, żyjemy po to by je
osiągnąć.
Dzisiaj o godz. 16.00 Nowenna do św. Jana Pawła II, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek wspomnienie błog. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Błog.
Karolina jest patronką Ruchu Czystych Serc oraz patronką dzieci i młodzieży.
♦ We wtorek o godz. 19.00 spotkania dla kandydatów do bierzmowania (kl. III gimn.).
♦ W środę wspomnienie błog. Salomei, zakonnicy.
♦ W czwartek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana.
O godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św. wieczorną,
zapraszamy do udziału wszystkie dzieci, a także rodziców.
Po Mszy św. spotkanie kandydatów i ministrantów.
♦ W piątek wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
♦ W sobotę wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. O godz. 10.00
spotkanie formacyjne dla Dzieci Maryi i dla kandydatek.
♦ W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. W kościele seminaryjno – akademickim w Opolu o godz. 11.00 dzień
skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
♦ W niedzielę 30 listopada (tj. za dwa tygodnie) rozpoczyna się w Kościele radosny
czas adwentu. Niech będzie przeżywany w naszych rodzinach z głęboką wiarą i
chrześcijańską miłością. Zachęcamy do pielęgnowania w domach i rodzinach pięknych
zwyczajów adwentowych.
♦ W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na rok 2015.Człowiek wierzący
w Panu Bogu pokłada całą ufność i nadzieję i dlatego Jemu powierza we Mszy św.
swoich bliskich żyjących i zmarłych.
♦ Dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za ofiary
duchowe i materialne na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.
♦ Na prośbę Biskupa Opolskiego, przed kościołami naszej diecezji prowadzona jest
zbiórka do puszek na pomoc w odbudowie katedry pw. Wniebowzięcia Najśw.
Maryi Panny w Sosnowcu. Pożar strawił dach katedry oraz zniszczył elementy wystroju
świątyni, cenne obrazy i malowidła ścienne. Za każdy duchowy i materialny dar
składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Op.
Tel: 77 – 4614288; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl/
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001
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BOŻE DARY
Ludzie wiary nie mają najmniejszej
wątpliwości, że człowiek został stworzony przez
Pana Boga. I Pan Bóg dał człowiekowi to
wszystko, co jest mu potrzebne. Ale dary, które
człowiek otrzymał od swego Stwórcy są
podporządkowane jednemu celowi: człowiek ma
być w niebie, człowiek ma być zbawiony. Nie
chodzi więc o to, by dobrze urządzić się na tym świecie, ale o to, by dobrze
„urządzić się” w niebie. I każdy z nas otrzymał od Pana Boga tyle, ile potrzebuje,
by to osiągnąć: ani za dużo, ani za mało; otrzymał w sam raz. Nie potrzeba więc
porównywać się z innymi: każdy jest inny i dlatego każdy ma trochę inną drogę do
Pana Boga, a więc i Boże dary są inne. Różne są posługi, ale Pan jest jeden. Różne
są działania, ale jeden jest Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym
uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowo
mądrości, innemu ten sam Duch daje rozumienie słowa. Jednego Duch obdarza
wiarą, innemu ten sam Duch udziela daru uzdrawiania. Jeszcze innym daje moc
czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar
tłumaczenia języków. A wszystko to daje jeden i ten sam Duch, rozdzielając
każdemu, jak chce” – 1Kor 12, 4-11).
Nikt jednak nie może powiedzieć, że Pan wszechświata nie zatroszczył się o
niego, że nie otrzymał odpowiednich dla niego darów. I szczerze mówiąc Pan Bóg
daje nam to, co jest Jego. Nie daje byle czego. Wydobywa ze „swojego skarbca”,
„przekazuje swój majątek”. Można powiedzieć, że tak naprawdę to Pan Bóg daje
samego siebie. Jest więc osobiście zaangażowany w przekazywanie każdemu z nas
odpowiednich darów. Są jednak trzy Boże dary, które są wspólne dla wszystkich
ludzi, które są podstawą wszystkich innych Bożych darów. Te Boże dary to wiara,
nadzieja i miłość. Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa jest „cnotami
teologalnymi”.
Dlaczego te dary są takie ważne? „Bez wiary nie można podobać się Bogu”
(Hbr 11, 6). Wiara to takie swoiste „okulary”, które pozwalają nam „zobaczyć”
Pana Boga w nas i wokół nas. Wiara otwiera nas na Pana Boga, na Jego obecność i
na Jego Słowo, które jest Prawdą (por. J 14, 6). Nadzieja, która „zawieść nie
może” (Rz 5, 5), pozwala nam trzymać się Pana Boga w różnych okolicznościach:
„Jest ona (nadzieja) jakby niezawodną i mocną kotwicą dla duszy” (Hbr 6, 19). I
wreszcie miłość, owa „więź doskonałości” (Kol 3, 14). Bez niej, jak uczy nas
Święty Paweł, jesteśmy niczym (por. 1Kor 13, 2), nic nie zyskamy, nic nie
osiągniemy (por. 1Kor 13, 3). Nie zarzucajmy więc Panu Bogu, że czegoś nie
otrzymaliśmy, że ktoś ma inne dary, tylko dobrze korzystajmy z tych darów,
które mamy, „abyśmy zasiedli w Bożej chwale”.
ks. Tomasz Kaczmarek

