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XXXIII N IEDZIELA Z WYKŁA
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 13,24-32)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po
wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Gwiazdy będą padać 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 zbierze swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa
figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź
nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest
lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
Paruzja, czyli powtórne przyjście słuchają słowa Bożego i je wypełniają.
Chrystusa w dniach ostatecznych, Starajmy się tak właśnie żyć: słuchając i
pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą. wypełniając to, co daje nam Pan. Wtedy
Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się paruzja nie będzie dla nas dramatem, ale
często, kiedy to nastąpi. W czasach nam stanie się spotkaniem z kochającym
współczesnych wydaje się, że jesteśmy Bogiem.
tak zaabsorbowani naszym tu i teraz, że
nie myślimy zbyt często o paruzji. Jaka PANIE, MODLĘ SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY Z
LĘKIEM PATRZĄ W TWOIM KIERUNKU
zatem postawa jest właściwa? Ciągłe
myślenie o Sądzie Ostatecznym czy I TRUDNO JEST IM UWIERZYĆ W TWOJĄ
MIŁOŚĆ. UZDRÓW ICH ZRANIONE
odsuwanie tego wydarzenia w czasie?
SERCA I WLEJ W NIE TWÓJ
Jezus często mówił o Królestwie Bożym.
WIEKUISTY POKÓJ .
O tym, że ono jest pośród tych, którzy

DLA MNIE JEST SZCZĘŚCIEM PRZEBYWAĆ BLISKO BOGA,
W PANU BOGU POKŁADAĆ NADZIEJĘ. Ps 73(72), 28
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PONIEDZIAŁEK –9.10.2015 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm. z prośbą o ulgę w cierpieniu i łaskę zdrowia dla Ditera.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Joanny i Henryka z ok. 30 r. śl. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Do Aniołów Stróżów z prośbą o opiekę i Boże błog. dla wnuków Michałka i Marcelka.
WTOREK – 10.11.2015 – wsp. Leona Wielkiego
7.00 - Za + męża Edwarda, ++ z rodziców Karolinę i Mieczysława Karaś, teścia Władysława i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Kacpra i Zofię, ++ teściów Jan i Elfrydę, siostrę Helenę , ++ braci Alfreda i Jana,
szwagra Alfonsa i bratowe Urszulę i Edeltraudę i dusze w czyśćcu.
- Za + Alfreda Bienias w 30 dni po śmierci, ++ jego rodz., teściów, ++ z rodziny z obu stron i d. w c.
ŚRODA – 11.11.2015 – wsp. św. Marcina z Tours
7.00 - Za + Jana Waloszek w 2 rocz. śm., + Jadwigę, ++ rodziców z obu stron i d. w c.
18.00 - Za + mamę Józefę, + ojca Arnolda, teściów Mariannę i Stefana, ++ z rodziny z obu stron.
- Za + Annę Lisek (od mieszkańców z ulicy Osiedle).
CZWARTEK – 12.11.2015 – wsp. św. Jozafata
7.00 - Za ++ rodziców Piotra i Czesławę, Bratowe Lidię i Małgorzatę, ++ Anetę i Zygmunta Bordun ++ z
rodzin Ropelewski, Ułanowicz i dusze w czyśćcu.
17.00 - Msza św. szkolna:
- Za dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK – 13.11.2015 – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – Dzień Fatimski
7.00 - Za ++ rodziców Franciszka i Wiktorię Piontek, ++ dwóch braci Wilhelma i Gintra, ++ z rodziny Piontek,
Woźnica oraz + Gerdę Woźnica w 1. rocz. śm.
9.00 - Za chorych i osoby starsze.
- Do Bożej Op. i MB Fatm. z podziękowaniem za szczęśliwie przebytą operację z prośbą o prawidłowy
przebieg leczenia i powrót do zdrowia w int. Waltraudy.
18.00 - Do B. p. i MB Fatm… z prośbą o błog Boże i zdrowie dla wszystkich czcicieli MB Fatimskiej.
- Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie w pewnej intencji.
- Do B. Op. i MB Fatm o szczęśliwy przebieg operacji dla Teresy.
- Za + Zdzisława Twardy w 2. r. śm., ++ rodz. i teściów, + zięcia oraz o błog. Boże i zdrowie w rodz.
- Za ++ rodz. Marcina i Rozalię, + siostrę Leokadię, + teścia Jana, ++ szwagrów Stefana i Jana oraz d. w c.
- Za + mamę Annę Wieczorek, + ojca Rafała, ++ dziadków oraz ++ z rodziny.
- Za wszystkich zmarłych polecanych Bożemu Miłosierdziu w wypominkach.
SOBOTA – 14.11.2015 – wsp. św. Marii Luizy Merkert
7.00 - Za + Gerdę Woźnica w 1 rocz. śmierci.
11.00 - Msza św. ślubna – Jesse Michał – Noga Emilia
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm z prośba o błog. Boże i zdrowie dla całej rodz. Pietruszka, Jarczewski i Czogała.
- Za + Stanisława Szewczyk w 27 rocz. śm., + córkę Wiesławę Łazarczyk w 6 rocz. śm, + siostrę Janinę i
++ rodziców z obu stron i d. w c.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA –15.11.2015
7.00 - Za + Mariana w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i pokryw i d. w c.
8.30 - Za + męża i ojca Piotra Kamińskiego w 4 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron i d. w c.
10.00 - Roczki: Wojciech Aleksandrowicz, Karol Szala, Filip Bzumowski.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o dary Ducha Świętego i błog. Boże dla Nikodema z ok. 5 rocz. ur.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ur. Eweliny oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + ojca Leona z ok. ur. i ++ z rodziny.
12.15 - chrzest: Szymon Paweł Kampa, Leon Paweł Pawlak.
15.00 - Za ++ rodziców i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna Stanisława,
++ z rodziny Marciniszyn i Hordyskich oraz d. w c.
- Za ++ rodziców i teściów Stefana i Agnieszkę Maciołek, Marię i Wolfganga Szczędzina, ++ szwagrów
Jana i Andrzeja, + siostrę Eleonorę i d. w c.
16.00 - Nieszpory
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♦ XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA. Dzisiaj w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który - zważywszy na trwający od 2011 roku
konflikt zbrojny oraz w odpowiedzi na apel syryjskich biskupów jest poświęcony sytuacji
chrześcijan w Syrii. Wyrazem naszej solidarności jest zbiórka do puszek na pomoc dla
cierpiących i prześladowanych chrześcijan w Syrii. O godz. 16.00 różaniec za zmarłych.
W poniedziałek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Po Mszy św.
wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie biblijne w salce domu
parafialnego. Temat spotkania: Jak czytać Pismo święte ?
W środę 11 listopada obchodzimy wspomnienie św. Marcina, biskupa. W tym dniu
przypada 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, to dzień modlitwy za
Ojczyznę oraz za tych wszystkich, którzy dla niej złożyli w ofierze swoje życie.
O godz. 9.00 w kościele św. Wawrzyńca Msza św. za Ojczyznę.
W czwartek wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. O godz. 17.00 Msza św.
szkolna, która jest jednocześnie Mszą św. wieczorną. Po Mszy św. szkolnej spotkanie dla
Marianek.
W piątek 13 listopada obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej.
Pragniemy modlić się o pokój dla świata, o nawrócenie grzeszników a także o miłosierdzie
Boże dla naszych bliskich zmarłych. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Różaniec o godz.:
6.30; 12.00; 19.00. O godz. 18.00 Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej,
koncelebrowana ofiarowana także za wszystkich zmarłych poleconych modlitwom Kościoła
w wypominkach.
Kolekta z Dnia Fatimskiego przeznaczona jest na pomoc w odnowie Katedry Opolskiej.
W sobotę wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, Śląskiej Samarytanki. O godz. 10.00
spotkanie dla wszystkich ministrantów. O godz. 16.30 nauka dla rodziców i
chrzestnych. Od godz. 17.00 – 18.00 w sobotę adoracja Najśw. Sakramentu i okazja
do spowiedzi.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji Parafialnych Rad
Duszpasterskich Biskup Opolski Andrzeja Czai zarządził przeprowadzenie nowych
wyborów we wszystkich parafiach diecezji opolskiej. Wybory mają odbyć się 15 i 22
listopada br. Obecnej Radzie Duszpasterskiej składamy serdeczne podziękowanie za
zaangażowanie, życzliwość i wielką troskę oraz poczucie odpowiedzialności za dobro naszej
wspólnoty parafialnej. Kandydaci do Rady Duszpasterskiej powinni się odznaczać się
wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
Kandydatów należy zgłaszać wpisując na kartach do głosowania dokładne dane
osobowe (imię, nazwisko i adres zamieszkania). Wypełnione karty prosimy przynieść w
przyszłą niedzielę do kościoła i wrzucić do urny, która będzie ustawiona przy stoliku
prasowym. Stosowne karty do głosowania są już przygotowane i wystawione obok stolika
prasowego.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać
za złożone ofiary.
Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski kolekt w niedzielę 15 listopada, we wszystkich
kościołach w Polsce, przeznaczona jest na organizację Światowych Dni Młodzieży w 2016.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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SĄD I NIEPRZEMIJAJĄCE SŁOWO
Śpiew przed Ewangelią przeznaczony na dzisiejszą niedzielę
wprowadza nas doskonale w tematykę dzisiejszych rozważań:
„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć
przed Synem Człowieczym” (Por. Łk 21,36)
I. „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo.”
Uczyć się od drzewa? To ciekawa instrukcja. Tak sobie
pomyślałem, że dziś zwykle nie mamy czasu, by się zatrzymać i
westchnąć nad pięknem świata. To już mogło by nam sprawić kłopot.
Druga rzecz to mądra obserwacja. Trzeba umieć dostrzegać znaki, np. pąki,
które
pojawiają się, na drzewie w pierwszych dniach wiosny. Po niedługim czasie, gdy się
rozwiną zmienia się również klimat i mamy piękną zieloną wiosnę. Po takiej obserwacji
można wyciągnąć wnioski, że pąki wskazują nam przyjście wiosny. Do tego odwołuje się
Jezus i każe nam podobnie postępować w przypadku rozpoznania ponownego Jego
przyjścia. A te znaki to: dni ucisku, zaćmienia słońca, gwiazdy spadające z nieba i
oczywiście Syn Człowieczy przychodzący z mocą i chwałą. Więc czuwajmy, i
obserwujmy znaki… Był czas gdy Pan przyszedł i Go nie rozpoznali. Nie popełnijmy
tego błędu. Czuwajmy!
II. „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.”
Słowa Jezusa, Jego nauka, one mają moc. Gdy słuchali Go – Jemu współcześni –
dziwili się, że uczy jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Widać to, gdy
wyrzuca złe duchy czy uzdrawia (por. Mk 1,22-28.40-45). Gdy cofniemy się do początku
świata – wierzymy, że Bóg rzekł i stało się (por. Rdz 1) – wtedy dzisiejszy tekst nabiera
sensu. Widzimy, że w takim świetle słowo jest wieczne. I tu się rodzi kilka pytań: Jak
znam słowo Boże? Co robię by je poznać? Czy patrzę na Boże nakazy jak na ograniczenia
wolności czy może jak na drogowskazy do szczęścia. Przykładem drugiego sposobu
patrzenia jest autor dzisiejszego psalmu: „Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej
radości i wieczną rozkosz po Twojej Prawicy” (Ps 16,11)?
III. „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie… tylko Ojciec.”
Już tyle razy przeżywaliśmy koniec świata, ogłaszany przez fałszywych proroków.
A dziś Pan Jezus mówi, że nikt nie wie, kiedy to nastąpi tylko Ojciec. Więc nie
popadajmy w panikę, ale też nie śpijmy. Jezus uczy by być zawsze gotowym na Jego
przyjście. „Czuwajcie i módlcie się…” Gdyby dziś przyszedł po mnie czy jestem gotowy
by z nim pójść? Czy może jest jeszcze coś co chciałbym zrobić? Tak podchodząc do życia
nie ma czasu do stracenia, tym samym nie ma nudy. A jeśli chodzi o koniec świata, nie
jest on niczym strasznym, jest tylko – a może aż – spotkaniem z oczekiwanym Mistrzem.
W nadchodzącym czasie życzę zaufania Bogu i Jego słowu: „Pan moim dziedzictwem i
przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza” (Ps 16,5).

