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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 25,14-30)
„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«”.
Dosłownie rzecz biorąc wartość o której
mówi Ewangelia jest ogromna. Talent to
sześć tysięcy denarów, a jeden denar to
wynagrodzenie za dzień pracy. Jednak
Ewangelia nazywa ten majątek „niewielką
rzeczą”. Nie chodzi tu więc o realną,
konkretna wartość, lecz o sposób podejścia do
niej. Pochwałę bowiem zyskuje ten sługa,
który dobrze zarządza tym majątkiem: „byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma
cię postawię…”
Czasami w rzeczach małych zwalniamy
się zbyt pochopnie z jakiegoś obowiązku.
Tłumaczymy przed sobą i przed innymi, że to
rzecz
niewielka,
nieważna…
Drobna
nieuczciwość, niewierność, nierzetelność,
drobne kłamstwo, zapomnienie w rzeczy nie
tak istotnej… Oczywiście to mniej niż jakaś
wielka nieuczciwość, niewierność… Ocena
moralna musi być inna. Ale nie można
zobojętnieć na drobne fakty, z których składa
się codzienność. Te niewielkie sprawy,
którymi zarządzamy są w pewnym sensie
sprawdzianem dla nas. Zazwyczaj wszystko
zaczyna się od rzeczy małych. Zanim ktoś

będzie dyrektorem dużej firmy musi się
sprawdzić na mniejszych stanowiskach.
Zanim
ktoś
dopuści
się
wielkiego
przestępstwa najczęściej niszczy swoje
sumienie
szeregiem
drobniejszych
nieuczciwości. Wszystko zaczyna się od
rzeczy drobnych. W tych mniejszych
sprawach łatwiej też o korektę postępowania,
o naprawienie błędu.
Ewangelia, gdy mówi o „radości swego
Pana”, jako o nagrodzie za wierność rzeczom
małym sugeruje, że chodzi tu duchową
nagrodę i udział w dobrach duchowych.
Mimo, że wspomniane talenty są pod
względem materialnym dużą wartością, to
jednak duchowe wartości są nie do ocenienia.
Sięgają bowiem w całą wieczność. Podobnie
jak w sprawach tego świata wymagają
wierności, stałości…
A zatem: gdy robię rachunek sumienia,
czy pytam tylko o największe zaniedbania i
stwierdzam szybko i
pochopnie: „nie
zabiłem”, „nie ukradłem”… Czy pytamy
się też o rzeczy drobne, wydawałoby się, że
niewielkie? Od nich także wiele zależy.
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PONIEDZIAŁEK – 14.11.2011 – wsp. bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
7.00 - Do B.Op i MBFat z prośbą o łaskę zdrowia dla męża oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za ++ rodz. Józefę i Arnolda, ++ teściów Mariannę i Stefana i ++ z pokrewieństwa obu
stron.
- Za + Jerzego Angielskiego i dusze w cz. c.
WTOREK – 15.11.2011
7.00 - Za + Mariana w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
18.00 - Za + ojca Stanisława w 1 rocz. śm., mamę Helenę w 7 rocz. śm i za brata Jana i ++ z
rodziny.
- Za + Wandę Woźniak (od sąsiadów z bloku 3).
ŚRODA – 16.11.2011 – święto Rocznicy Poświęcenia Katedry Opolskiej
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Mariana, teściów Annę i Kazimierza, ++ braci i ++ dziadków z
obu stron.
CZWARTEK – 17.11.2011 – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7.00 - Do B.Op. i MBFat... z okazji urodzin Wiesława oraz o błog Boże dla rodziny.
18.00 - Do Bożej Op. i MB Fat. ... z ok. 75 rocz. ur. Józefa.
- Za + Bronisława Lelickiego w 20 rocz. śm. oraz o zdrowie dla żony Kazimiery oraz o
błog. Boże i zdrowie w rodzinie Kornaga i Pietrzak.
PIĄTEK – 18.11.2011 – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
7.00 - Za ++ braci Janusza, Jerzego i Piotra i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + babcie Annę w rocz. śm. z ok. urodzin.
- Za + Teresę Bogacką (od sąsiadów z bloku 5a).
SOBOTA – 19.11.2011 – wsp. bł. Salomei, zakonnicy
7.00 - Za + córkę i żonę Danielę Lesiewicz w 30 dzień po śm.
18.00 - Za męża Franciszka Kubik w 18 rocz. śm., + brata ks. Antoniego, ++ ich rodziców, + ks.
prałata Antoniego Jokiel, ++ z rodz. Kubik i Moczygemba
- Za + siostrę Ingę Grzesik z ok. 80 rocz. ur., + siostrę Hannę Liber, + męża Huberta, szwagra
Jana i ++ rodziców Teofila i Helenę Pawełek.
NIEDZIELA – XXXIV Zwykła - 20.11.2011 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
7.00 - Do Bożej Op. i MB Fat. w int Ernestyny z ok.. 75 rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.30 - Do Bożej Op. i MB Fat.... z ok. 40 rocz. ślubu Urszuli i Józefa oraz o dalszą opiekę i
zdrowie dla dzieci i wnuków.
10.00 - Do Bożej Op. i MB Fat.... z ok. 60 rocz. ur. Krzysztofa.
- Do Bożej Op. i MB Fat.... z ok. 30 rocz. ślubu Jadwigi i Czesława oraz o błogosław. Boże
w rodzinie.
11.15 - Do Bożej Op. i MB Fat.... z ok. ur. Eweliny oraz o błogosław. Boże dla rodziny.
- Za ++ rodz. Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, dziadków z obu stron i
d. w cz.
15.00 - Za + Henryka Gachewicz, ++ rodziców z obu stron.
- Za + Joachima Wacholz w 30 dzień po śmierci.
16.00 - Nabożeństwo.
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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Dzisiejsza niedziela jest dniem solidarności z Kościołem
prześladowanym. Antychrześcijański terror trwa nieustannie na wszystkich kontynentach
świata. Chrześcijanie prześladowani wołają o pomoc i proszą o modlitwę.
Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Z tej okazji będzie
dodatkowa Msza św. o godz. 18.00 za wszystkich wiernych zmarłych polecanych
modlitwom Kościoła w wypominkach (zaleckach). O godz. 19.00 wieczorny różaniec fatimski.
W poniedziałek obchodzimy wspomnienie błog. Marii Luizy Merkert. Po Mszy św.
wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
W środę obchodzimy Święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu. O
godz. 8.15 Msza św. szkolna.
W środę o godz. 19.00 wieczorne spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się
kolejny rok kościelny.
W kancelarii można zamawiać Msze św. na rok 2012. Msza św. jest największym skarbem
Kościoła bo w niej obecny jest sam Jezus Chrystus. Dlatego za naszych bliskich żyjących i
zmarłych ofiarujemy Mszę świętą. Pamiętajmy także o swoich rocznicach i jubileuszach, aby
Panu Bogu podziękować za dar życia i za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem.
W niedzielę 27 listopada (tj. za dwa tygodnie) rozpoczyna się w Kościele radosny czas
adwentu. Zachęcamy parafian do pielęgnowania w swoich domach pięknych zwyczajów
adwentowych.
Okazja do spowiedzi św. jest codziennie, pół godziny przed Mszą św., a w sobotę od godz.
17.00 - 18.00.
Parafialny Zespól Caritas zwraca się z prośbą o odzież zimową dla
najbiedniejszych. Potrzebne są kurtki, spodnie, płaszcze, swetry i buty.
Wymienione rzeczy można przynosić w każdą środę od godz. 17.00 do
19.00.
W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na
przedświąteczną pomoc dla najbiedniejszych mieszkańców naszej
parafii.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej a szczególnie Gościa
Niedzielnego.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowanie za
złożone dzisiaj ofiary.
Za każdy gest dobroci i życzliwości składamy gorące Bóg zapłać.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu .

Odkładanie kończy się często zaniechaniem. Dobre postanowienie
trzeba wypełnić nie jutro, ale dzisiaj, nie dziś wieczorem, ale
dzisiaj rano, nie za chwilę, ale natychmiast. /Gandhi/
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FRAGMENT Z LISTU PASTERSKIEGO EPISKOPATU POLSKI O
SZACUNKU DLA CIAŁA ZMARŁEGO I OBRZĘDACH POGRZEBU

Biorąc pod uwagę przekaz płynący z Pisma Świętego i tradycji
chrześcijańskiej, Kościół zaleca zachowywanie dotychczasowego
zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Ponieważ w ostatnich latach przyjęły
się w naszym kraju zróżnicowane praktyki obrzędów liturgicznych
towarzyszących kremacji ciał zmarłych i złożeniu urny do grobu lub do
specjalnej niszy na cmentarzu w tzw. kolumbarium, czyli ścianie z
urnami, biskupi polscy – pragnąc uporządkować sposób sprawowania
liturgii pogrzebowej – zwrócili się do Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów o zatwierdzenie Obrzędu złożenia urny do grobu. Stolica Apostolska, dekretem
z 7 lipca 2010 roku, zatwierdziła sam obrzęd, jak i normy wykonawcze związane z kremacją
ciała ludzkiego. W oparciu o zatwierdzone normy i podane wskazania biskupi polscy
stwierdzają:
A. Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których
uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane
przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany
ze złożeniem urny w grobie. Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem należy celebrować
w kościele lub kaplicy cmentarnej bądź w pomieszczeniu krematorium według form podanych
w księdze liturgicznej zawierającej Obrzędy pogrzebu.
B. Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury
praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą
urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko od miejsca
zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także,
kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu,
czyli na Mszy Świętej połączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym
czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium. Podczas obrzędu liturgicznego
pogrzebu, po kremacji, urnę stawia się przed prezbiterium na stoliku nakrytym fioletowym
kirem obok zapalonego paschału.
C. Jeśli kremacja ma miejsce w innym terminie niż Msza Święta pogrzebowa i obrzęd
ostatniego pożegnania, modlitwom towarzyszącym złożeniu urny w grobie może
przewodniczyć kapłan lub diakon albo osoba specjalnie delegowana do tej funkcji. Obrzęd
sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.
D. Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania prochów ludzkich w tzw.
miejscach pamięci, na morzu, w górach lub w innych miejscach. Zarówno ciało, jak i prochy
człowieka zawsze należy składać do grobu, w specjalnym kolumbarium lub w kaplicy na
cmentarzu. Każde takie miejsce pochówku wyraża wiarę chrześcijanina w ostateczne
zmartwychwstanie.
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