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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 25,1–13)
„ Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien,
które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z
nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lamp ami zabrały również
oliwę w naczyniach. (…) O północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe
lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze
lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.
Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«. Gdy one szły kupić, nadszedł
oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz
on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«. Czuwajcie więc, bo
nie znacie dnia ani godziny”.

MODLITWA

ZA

Boże, Ty nam nakazałeś miłować
wszystkich ludzi jak braci i siostry, także
tych, których śmierć zabrała z tej ziemi.
Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie,
wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej
wierze i miłości. Dopomóż nam,
miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu
zjednoczeniu, z miłością pomagając
naszym żyjącym braciom i siostrom radą i
dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą
i zasługami płynącymi z naszych dobrych
uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a
przez nieskończone Miłosierdzie Twoje,
przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, naszego Zbawiciela i

ZMARŁYCH

Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami
zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą
odpokutować za swoje grzechy, zanim
wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha
Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił
światłem i Twoją łaską oraz umacniał w
nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je
wprowadzić do Królestwa Twojej chwały
za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i
wszystkich Twoich świętych, jak również
przez modlitwy Twego świętego Kościoła
i nas wszystkich, niegodnych sług
Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe
zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
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PONIEDZIAŁEK – 7.11.2011
7.00 - Do Bożej Op. o zdrowie dla chorego męża i błogosław. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + Józefa Gołaś w rocz. śm., i za ++ z rodziny Gołaś i Zaremba
- Za + ojca Józefa z ok. urodzin, + mamę Helenę i siostrę Dorotę
WTOREK – 8.11.2011
7.00 - Do B.Op. i MB Fat. i św. O. Pio z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji dla syna
Piotra.
18.00 - Za + rodziców Kazimierza i Stanisławę Łamasz, + brata Stanisława, bratową Halinę i
++ z rodziny.
- Za + Adama Kmiotek i ++ rodziców.
ŚRODA – 9.11.2011 – święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 - Za + męża Teodora w rocz. śm., + zięcia Waldemara, teściów Marię i Franciszka, ++
rodzeństwo i d. w cz.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Za + ojca Joachima w rocz. śm.
- Za dusze w cz. c.
CZWARTEK – 10.11.2011 – wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
7.00 - Za dusze w cz. c.
18.00 - Za + siostrę Annę w I rocz. śm., + ojca, ++ dziadków i ++ z rodziny.
- Do Miłosierdzia Bożego za ++ synów Rajmunda i Marcina, męża Alfreda Wybraniec,
rodziców i teściów.
PIĄTEK – 11.11.2011 – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
7.00 - Za + ojca Rudolfa Kania i za ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Kacpra i Zofię, teściów Jana i Elfrydę i ++ z rodziny Kurzela i Ulbrych.
- Za + męża Leona Połukord z ok. ur.
SOBOTA – 12.11.2011 – wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika
7.00 - Za + Marię Ciuruś.
18.00 - Za ++ ojca Piotra Ropelewskiego w 2 r. śm., bratową Małgorzatę, jej córkę Anetę i
Zygmunta Bordun, bratową Lidię Ropelewską, syna Adama i wnuka Bartka, ++ z rodz.
Ropelewskich i Ułanowicz.
- Za + męża Stanisława Mikę w rocz. ur., ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, +
Janusza Bukowskiego oraz o błog. Boże w rodzinie.
NIEDZIELA – XXXIII Zwykła - 13.11.2011 – Dzień Fatimski
7.00 - Za + męża Antoniego w r. śm, ++ teściów, szwagrów, szwagierkę i ++ z rodz. Tomala i
Klama i d.wc
8.30 - Za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Piątek, braci Wilhelma i Gintra oraz za ++ z
rodziny Piątek i Woźnica
- Za + Teresę Gatak w I rocz. śm.
10.00 - Roczki: Michał Nowak, Jakub Bińczyk
11.15 - Za ++ Edmunda, Janusza i Teresę Bogackich, ++ z rodziny i dusze w cz.
- Za ++ rodziców Stanisława i Katarzynę Grędusz, + siostrę Lidię, ++ z rodziny i dusze w
czyśćcu.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 30 rocz. ślubu Ewy i Konrada i z ok. 5 rocz. ślubu Moniki
i Michała oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Janiny i Krystiana oraz o błog. Boże dla
rodziny.
18.00 - Msza św. za ++ wypominanych.
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NIEDZIELA XXXII 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, którzy naszej modlitewnej pomocy nieustannie potrzebują. „Świętą i
zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych ”(2 Księga Machabejska). Dzisiaj o godz.
16.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
W środę obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na
Lateranie jest Katedrą Biskupa Rzymu i matką wszystkich kościołów świata.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna. O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla
kandydatów do Bierzmowania.
W piątek obchodzimy wspomnienie św. Marcina, patrona dzieł miłosierdzia, który uczy
nas miłości miłosiernej wobec ludzi biednych i ubogich.
W piątek, 11 listopada przypada kolejna Rocznica Odzyskania Niepodległości. Jest to
szczególny dzień modlitwy o pomyślność dla naszej Ojczyzny 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 niedzielę (13 listopada) obchodzimy w naszej parafii Dzień Fatimski. Wypełniając
orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlić się o nawrócenie grzeszników, o pokój dla
świata a także o miłosierdzie Boże dla naszych bliskich zmarłych.
Program Dnia Fatmskiego:
godz. 6.30 – Różaniec fatimski,
Msze św. o godz.: 7.00; 8.30; 10.00; 15.00.
O godz. 11.15 – Msza św. i Różaniec fatimski.
O godz. 18.00 – Msza św. i różaniec za wszystkich zmarłych, których
powierzyliśmy modlitwom Kościoła w wypominkach (zaleckach).
W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na rok 2012. Msza św. jest
największym skarbem Kościoła bo w niej obecny jest Jezus Chrystus. Dlatego za naszych
bliskich żyjących i zmarłych ofiarujemy to co jest najcenniejsze.
W tym tygodniu różaniec za zmarłych wraz z czytaniem wypominek (zalecek) będzie
codziennie o godz. 17.15.
Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej zobowiązuje proboszczów, aby w każdej parafii
ustanowieni zostali nadzwyczajni szafarze Komunii św., którzy będą pomagali w
rozdawaniu jej w czasie Mszy św. oraz będą zanosili Komunię św. chorym w każdą niedzielę
i święto. Kandydaci powinni się odznaczać zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym
życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
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 błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
Pogrzeb: + Flor Alicja, lat 71, zam. ul. Kard. Wyszyńskiego 3/44.
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Obrzędy pogrzebowe odbędą się we wtorek ( 8 listopada ) o godz. 13.00.

. DLACZEGO MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH?
Każdy z nas już od dziecka wie i pamięta, że listopad jest „miesiącem zmarłych”.
Począwszy od Uroczystości Wszystkich Świętych, przez „Dzień zaduszny”, aż
po „Andrzejki” włącznie codziennie w naszej modlitwie pamiętamy o
zmarłych w sposób szczególny, a „wypominki” stanowią nieodzowny
element listopadowego klimatu. Czy jednak w tym przyzwyczajeniu
zastanawiamy się czasem dlaczego mamy się modlić za zmarłych? Lub
czy nasza modlitwa może im pomóc? Czy może coś zmienić?
Chrześcijańska tradycja modlitwy za zmarłych swoimi
korzeniami sięga mniej więcej III w. przed Chrystusem. W
Drugiej Księdze Machabejskiej możemy przeczytać, jak Juda
Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od
grzechu. Podejmując tę tradycję Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im
pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną by po oczyszczeniu mogli dojść do
uszczęśliwiającej wizji Boga. Chrześcijanie od początku czuli, że taka modlitwa jest bardzo
ważna i potrzebna. Tak ważna, że została zaliczona do jednego z tzw. siedmiu uczynków
miłosierdzia co do duszy.
Ludzie wierzący z czasów Starego Testamentu uważali, że zmarli znajdują się daleko
od Boga, tak że nie może On wysłuchać ich próśb. Pozostają oni sami i bezbronni. Nowy
Testament ukazuje śmierć jako moc, która powoduje stan całkowitej bezsilności i nicości,
ponieważ na jakiś czas, albo nawet na zawsze, oddziela od Boga Stwórcy. Jego grzech, z
którym nie zdążył uporać się na ziemi za życia, tworzy jakby zaczarowany krąg, z którego
człowiek nie jest w stanie sam się wyzwolić. Ten krąg jest krainą ciemności, z której człowiek
nie potrafi znaleźć wyjścia. Modlitwę za zmarłych można by porównać do światła, która
oświeca tę ostatnią drogę. Zmarli już nic nie mogą zrobić dla siebie. Ich cała nadzieja jest
złożona w Bogu i modlitwie innych, którzy mogę u Niego wyprosić łaski.
Jeśli modlimy się za zmarłych, to głównie dlatego, że ich kochamy i w ten sposób
okazujemy im naszą miłość. „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet
jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego
oczyszczenia, by dostąpić radości nieba” (Jan Paweł II).
Jest jeszcze jeden, bardzo prozaiczny powód, dla którego warto modlić się za zmarłych.
Jezus powiedział: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im
czyńcie! (Mt 7,12). Śmierć jest jedyną pewną sprawą w naszym życiu. Każdy z nas wcześniej
czy później będzie musiał przejść przez tę ciasną bramę. Kto wie? Może i my wówczas
będziemy potrzebować wstawiennictwa. Może szczególnie tych, którym teraz możemy pomóc
naszą modlitwą.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

5

