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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”.
„Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą”.
Słowa Chrystusa do ludzi Mu
współczesnych wprost sugerują, że koniec
świata jest już bardzo bliski. Dlaczego więc
minęło prawie 2000 lat, a świat, mimo
wielkich problemów i niesprawiedliwości
wciąż trwa?
Z jednej strony można to rozumieć jako
olbrzymi kredyt zaufania do nas, ludzi. Bóg
przez tak długi czas okazuje Swoje
miłosierdzie, bo Jego miłość widzi w nas
przede wszystkim ukochane dzieci, a
dopiero później grzeszników.
Z drugiej strony Bóg stawia nas przez to
Słowo w niepewności o jutro. Dziś jest
pewne, a jutro? Nie chce, abyśmy odwlekali
w czasie ważne decyzje i zrozumieli, że
problemy
wymagają
szybkiego

rozwiązania, a grzechy natychmiastowego
nawrócenia.
Warto sięgnąć do encykliki Laudato Si.
Papież Franciszek pisze w niej: „Ludzie
zdają się już nie wierzyć w szczęśliwą
przyszłość, nie ufają ślepo w lepsze jutro,
widząc obecny stan świata i aktualne
możliwości techniki. Zdają sobie sprawę z
tego, że postęp nauki i techniki nie jest
równoznaczny z postępem ludzkości i
historii, a można dostrzec, że istnieją inne
podstawowe
drogi
ku
szczęśliwej
przyszłości. Niemniej jednak nie możemy
sobie wyobrazić rezygnacji z możliwości,
jakie oferuje technologia. Ludzkość
znacząco się zmieniła, a nieustanny pęd za
nowością uświęca pewną ulotność, która
nas pociąga w jednym kierunku, ku
powierzchowności. Trudno nam się
zatrzymać, aby odzyskać głębię życia”.
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PONIEDZIAŁEK – 16.11.2015 – Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
7.00 - Za + męża Antoniego w kol. rocz. śm., siostrę Gertrudę, brata Huberta, rodziców, teściów,
szwagrów i szwagierki oraz ++ z rodz. Tomala i Klama.
18.00 - Za + babcię Albinę Konopka, jej + męża Tomasza, rodziców z obu stron i d. w c.
- Za + męża Jerzego Marek w 2. rocz. śm., ++ rodziców Marię i Leopolda, brata Józefa, siostrę
Erykę, teściów Jadwigę i Fridrycha, męża Wilhelma, 3 szwagrów, ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 17.11.2015 – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7.00 - Do Bożej Op. i MB Fatm. i św. o. Pio… w intencji Wiesława Wamka z okazji kol. rocz. ur. oraz o
błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ rodz. Kazimierę i Bronisława Lelickich oraz ++ z rodz. Lelickich i Andrzejewskich oraz d.
w c.
- Za ++ rodz. Agnieszkę i Piotra Wieszala, ++ z rodz. i d. w c.
ŚRODA – 18.11.2015 – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ siostry Marię i Grażynę, ++ z rodz. i d. w c.
- Do Bożej Op. i MB Fatm. z okazji 80 rocz. ur. Elżbiety Golik oraz o błog. Boże dla rodz.
CZWARTEK –19.11. 2015 – Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
7.00 - Za + Marię Pawliczek w 30. dzień po śmierci.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + Franciszka Kubik w 22. rocz. śm., + córkę Ilonę, + brata ks. Antoniego, ich ++ rodziców, +
ks. prał. Antoniego Jokiel, ++ z rodz. Kubik, Moczygęba i Chudala.
- Za + siostrę Ingę Grzesik, Hankę i Herberta Liber, ++ Helenę i Teofila Pawełek.
PIĄTEK –20.11. 2015 – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
7.00 - Za + brata Ernesta, rodziców Hildegardę i Gerarda Palus, ++ dziadków, ++ z rodz. Palus i
Orłowski.
18.00 - Za + mamę Stefanię, ciocię Władysławę w kol. rocz. śm., + jej rodzeństwo oraz d. w c.
- Za + męża Bogdana w 1. rocz. śm., ++ z rodz. Tułodzieckich i Skowrońskich.
SOBOTA – 21.11.2015 – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
7.00 - Do Bożej Op. i MB Fatm z okazji 87 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
18.00 - Za ++ rodziców Genowefę i Władysława, ++ braci Józefa i Jerzego, ++ teściów Jana i Marię, +
brata Kazimierza, ++ z rodziny i d. w c.
- Do Bożej Op. i MB Fatm…w intencji Korneli z ok. 40. rocz. ur. oraz o błog Boże i zdrowie w
rodzinie.
NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.11.2015 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
7.00 - Za + Zbigniewa Krawczuk w 30. dzień po śmierci.
8.30 - Za + Anielę Paluszczak w 5 rocz. śm., jej + męża Andrzeja ++ rodziców oraz ++ z pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm z ok. 18. rocz. ur. Hani z prośbą o dary Ducha Świętego i błog. Boże dla
całej rodziny.
10.00 - Za + mamę Annę Demczyna w kol. rocz. śm., + ojca Piotra, braci Floriana i Kazimierza, + Rafała
oraz ++ z rodziny Kłosowskich i Młodzianowskich oraz d. w c.
- Za ++ rodz. Katarzynę i Stanisława, siostrę Lidię, ++ z rodz. Grędusz i Hajda.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm. z ok. kol. rocz. ur. Aliny oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + Edwarda Czapla w 11. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodz. Kapica, Mandok,
Cichoń, Ploch i d. w c.
12.15 - Chrzest: Adam Kurowski, Natalia Bujak, Kacper Krawczuk.
15.00 - Za + Henryka Gachewicz, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ Annę i Jana Wróbel, + Bertę i Wiktora Popanda, + brata Alfreda, ++ z rodz. i d. w c.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. W kończącym się roku liturgicznym Kościół przypomina

nam o przemijalności tego świata i zachęca do budowania życia na mocnym fundamencie
wiary i miłości. O godz. 16.00 różaniec za zmarłych, serdecznie zapraszamy.
♦ Dzisiaj w naszej parafii odbywają się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Kandydaci do Rady Duszpasterskiej powinni się odznaczać się wzorowym życiem moralnym
oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Na kartach do głosowania wpisujemy
dokładne dane osobowe kandydata (imię, nazwisko i adres zamieszkania). Wypełnione karty
prosimy wrzucić do urny, która jest ustawiona przy stoliku prasowym.
♦ W poniedziałek 16 listopada Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu.
W tym dniu przypada także Dzień Papieski.
Po Mszy św. wieczornej będzie nowenna do św. Jana Pawła II.
♦ We wtorek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. Po Mszy św. wieczornej
zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie biblijne.
♦ W środę wspomnienie błog. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Błog. Karolina
jest patronką Ruchu Czystych Serc oraz patronką dzieci i młodzieży.
♦ W czwartek wspomnienie błog. Salomei, zakonnicy. O godz. 17.00 Msza św. szkolna,
zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i rodziców. Po Mszy św. spotkanie dla Dzieci Maryi.
Zapraszamy także nowe dziewczynki, które chcą należeć do grona Dzieci Maryi i
chłopców którzy chcą zostać ministrantami w naszej parafii. Prosimy rodziców o serdeczną
życzliwość i słowa zachęty. W czwartek o 19.00 spotkanie dla ministrantów z grupy III.
♦ W piątek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana.
♦ W tym tygodniu zapraszamy młodzież gimnazjalną przygotowującą się do sakramentu
bierzmowania na spotkania:
I gim. – wtorek godz. 18.30 w salce domu katechetycznego
II gim. – piątek godz. 18.30 w salce domu katechetycznym
III gim. – piątek godz. 19.00 w kościele
♦ W sobotę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów z grupy I i II.
♦ W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W
kościele seminaryjno-akademickim w Opolu o godz. 10.30 dzień skupienia dla
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
♦ W niedzielę 29 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 2016. Człowiek wierzący w
Panu Bogu pokłada całą ufność i nadzieję i dlatego Jemu powierza we Mszy św. swoich
bliskich żyjących i zmarłych.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone
ofiary, także za okazywaną życzliwość, dobroć serca, za ofiarną pomoc i dar modlitwy.
♦ Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na
organizację Światowych Dni Młodzieży w 2016.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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SŁOWO NIE PRZEMINIE…
Zbliża się koniec kolejnego roku liturgicznego.
Teksty biblijne przesycone są atmosferą końca czasów i
sądu ostatecznego. Autorzy natchnieni piszą o czasach
trudnych, o okresie ucisku i prześladowań, o wojnach,
kataklizmach, o niezwykłych zjawiskach. Wszystko jednak
skończy się dobrze! „Naród (...) dostąpi zbawienia (...). Wielu (...)
zbudzi
się do wiecznego życia. Kiedy to wszystko się stanie? „O dniu owym lub godzinie nikt nie wie,
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
Wielu ludzi chciałoby poznać przyszłość. Chcieliby wiedzieć, co będzie jutro, za rok; co
się stanie po śmierci. Są tacy, którzy rozczytują się w horoskopach, wsłuchują się w przeróżne
wróżby, przepowiednie; szukają jasnowidzów i różnego rodzaju szarlatanów. Katechizm Kościoła
Katolickiego przestrzega przed tego rodzaju praktykami, nazywając je po prostu bezbożnością i
grzechem: „Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub świętym. Jednak właściwa
postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy
przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie”.
Czystym źródłem, z którego należy czerpać wiedzę o Bogu, o życiu, o wieczności, jest
przede wszystkim Pismo Święte - żywe Słowo Boga. Chrystus przed swoją śmiercią i
zmartwychwstaniem uroczyście ogłosił. Osiem wieków wcześniej prorok Amos zapowiadał
niezwykły czas: „Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie głód
chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich”.
Współczesny świat zalewa potok słów pustych, nieszczerych, mijających się z prawdą. Te
słowa nie mogą zaspokoić głodu żywego Słowa. Słowo Boże nie jest zatem jakąś książką czy
zbiorem pism, lecz nasieniem, czymś, co zawiera w sobie życie. To Słowo raz zasiane rozrasta się
w historii i w życiu osobistym każdego człowieka. To Słowo „zdolne [jest] osądzić pragnienia i
myśli serca”. Katechizm przypomina więc, że „wiara chrześcijańska nie jest religią Księgi.
Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego: Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego
i żywego”. Dlatego, kiedy otwieramy stronnice Starego czy Nowego Testamentu, stajemy wobec
jednej tylko Księgi, „a tą jedyną Księgą jest Chrystus, ponieważ całe Pismo Święte mówi nam o
Chrystusie i całe Pismo w Chrystusie się wypełniło”. Stąd też tak wiążące są dla wszystkich
chrześcijan słowa św. Hieronima, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
Chrystusa”. Chrześcijańska lektura Biblii polega zatem na poszukaniu Chrystusa. „To Jego
szukam w Twoich Księgach” - pisał św. Augustyn.
Zbliża się czas Adwentu - czas czuwania, dobrych postanowień. Warto na nowo zaprosić
do naszych domów Słowo - Chrystusa. Św. Ambroży zachęcał swoich wiernych nie tylko do
częstego czytania Biblii, ale i do przyjacielskich odwiedzin Chrystusa na kartach Pisma Świętego:
„Czy nie mógłbyś Chrystusa odwiedzić - pytał biskup Mediolanu - z Chrystusem rozmawiać,
ks. Jan Kochel
Chrystusa słuchać? (...)

