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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego 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
lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał,
zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz 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”.

W ŚWIETLE LEPIEJ WIDAĆ
Czy przypadkiem nie przypominamy tych
dziesięciu
panien?
Oczywiście,
że
przypominamy. Każdy z nas ma czasami
więcej, a czasami mniej światła. Czasami
tkwimy w mroku, a czasami w światłości.
Bardzo ważny jest decydujący moment,
kiedy panny po przebudzeniu mają stanąć
przed panem młodym. Do niego należy
decyzja, czy wpuści je na wesele. Dziwna
sytuacja. Pan młody, czyli Jezus mówi:
Zapewniam was, że was nie znam. Jak to
możliwe, żeby nasz Stwórca i Zbawiciel nas
nie znał? Przecież to On, dając nam życie,
zaprosił nas do swego orszaku. Nie zna?
A może nie poznaje, ponieważ otacza nas
ciemność. Może naszym zadaniem jest

uczynić wszystko, aby dać się rozpoznać
Jezusowi. Pewnego dnia, gdy Bóg będzie
otwierał nam bramy nieba, będzie to dla
nas moment decydujący. Czy powie wtedy
do nas, że poznaje naszą twarz, twarz, którą
stworzył? Łatwo jest stracić oblicze
Chrystusa i upodobnić się do demona.
Trzeba się troszczyć o to światło, które
mamy, abyśmy dzięki niemu zostali
rozpoznani i wpuszczeni na ucztę
w królestwie niebieskim.
Panie, Ty chcesz przyjrzeć mi się z bliska,
ujrzeć moją twarz, a ja tak często trwam
w ciemności grzechu. Niech Twoje oblicze
zajaśnieje nad Twym sługą. Wyrzekam się
wszelkiej ciemności.
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PONIEDZIAŁEK – 13.11.2017 – DZIEŃ FATIMSKI – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
7.00 - Za † Alfreda Więcek (od sąsiadów z ul. Osiedle)
9.00 - Za starszych i chorych (z błogosławieństwem lurdzkim)
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli Matki Boskiej
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. z podz. za otrz. ł. z prośbą o bł. B. i zdr. w pew. int.
- Za †† polecanych w tegorocznych wypominkach
- Za †† rodz. Piotra i Czesławę, bratowe Małgorzatę i Lidię, Anetę i Zygmunta, †† z rodz. Ropelewskich,
Ułanowicz, d. w c.
- Za †† rodz. Cecylię i Stanisława Kopacz w k. r. śm., d. w c.
- Za †† rodz. Pelagię i Teodora, brata Janusza, bratową Krystynę, szwagra Stanisława
- Za †† rodz. Karolinę i Mieczysława Karaś, męża Edwarda Bednarczyk z ok. ur., †† dziadków, †† z pokr.
- Za †† rodz., teściów, brata Romana, szwagra Bronisława, 2 bratowe, †† z rodz., d. w c.
- Za † Przemysława Jarmołowicz w 30 dz. po śm.
- Za † Gizelę Świętek w 30 dz. po śm.
WTOREK – 14.11.2017 – bł. Marii Luizy Merkert
7.00 - Za †† dziadków Klarę i Ryszarda Malyska, wujka Tadeusza
18.00 - Za † żonę Gerdę Woźnica w 3 r. śm., †† rodz., 2 braci, †† z rodz. Woźnica, Piątek, † wnuczkę Marię Kulik
- Za † Michała Popanda w 1 r. śm.
ŚRODA – 15.11.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za †† rodz. Annę i Feliksa, bratanicę Beatę oraz o zdr. i bł. B. w rodz.
- Za † Mariana w k. r. śm., †† z rodz. i pokr., d. w c.
CZWARTEK – 16.11.2017 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU
7.00 - Za † Jadwigę Compel w 30 dz. po śm.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za †† dziadków Albinę i Tomasza Konopka, ich †† rodz., †† z rodz., d. w c.
- Za † Kazimierza Lendzioszek (od pracowników z pionu żywienia i portierni szpitala w Strzelcach Op.)
19.00 - Spotkanie biblijne
PIĄTEK – 17.11.2017 – św. Elżbiety
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Wiesława z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za †† rodz. Kazimierę i Bronisława Lelickich, †† dziadków z obu str., †† z rodz. Modrzejewskich i Lelickich
- Za †† Piotra i Agnieszkę Wieszala, dziadków z obu str. oraz o bł. B. w rodz.
SOBOTA – 18.11.2017 – bł. Karoliny Kózkówny
7.00 - Za †† z rodz. i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za † Ingę Grzesik, siostrę Hannę, męża Herberta, szwagra Jana, †† rodz. Helenę i Teofila Pawełek
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. męża Sylwestra z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Eweliny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
8.30 - Za † męża Gintra Baumana w 1 r. śm., syna Jana Moll, †† z rodz.
- Za † Wiesławę Łazarczyk, †† z rodz., d. w c.
10.00 - Za † Krystynę Bińczyk w 1 r. śm.
- Za †† rodz. Halinę i Zdzisława Wątroba, †† dziadków z obu str., d. w c.
11.15 - Za †† rodz. i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna Stanisława, †† z rodz.
Marciniszyn, Horodyskich, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Józefy i Andrzeja z ok. 45 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
12.15 - Chrzest: Michał Kyzioł, Maja Poterałowicz, Antonina Mięczakowska, Dawid Janiszewski
15.00 - Za † męża Franciszka Kubik w 25 r. śm., córkę Ilonę, brata ks. Antoniego, ich †† rodz., ks. prał. Antoniego
Jokiel, †† z rodz. Kubik, Moczygęba, Chudalla
- Za †† rodz., teściów, dziadków Agnieszkę i Stefana Maciołek, szwagrów Jana, Andrzeja, Wernera,
szwagierkę Eleonorę, †† z rodz., d. w c.
16.00 - Nieszpory niedzielne
16.45 - Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 – 19.11.2017
1. NIEDZIELA XXXII 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 szczególnie w Syrii i
Iraku. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc cierpiącym chrześcijanom na Bliskim
Wschodzie
 O godz. 16.00 zapraszamy na różaniec za zmarłych.
2. W poniedziałek 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 w int. wszystkich jej czcicieli, a także za
wszystkich zmarłych poleconych modlitwom Kościoła w wypominkach.
Kolekta z Dnia Fatimskiego przeznaczona jest na pomoc w odnowie Katedry Opolskiej.
3. We wtorek obchodzimy wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert.
4. W czwartek obchodzimy Święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu. W tym
dniu przypada także Dzień Papieski, rano i wieczorem modlitwy do Św. Jana Pawła II.
 O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie Apostolatu „Margaretka”, zapraszamy wszystkich modlących
się za kapłanów do kaplicy Miłosierdzia Bożego.
5. W piątek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia koronki.
6. W piątek 17 listopada o godz. 19.00 w parafii Piotrówka czuwanie modlitewne dla młodzieży ze
wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. Wyjazd naszej młodzieży o godz. 18.45 z parkingu
przy parafii.
7. W sobotę 18 listopada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Od godz.
17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
8. W kancelarii można zamawiać Msze św. na rok 2018. Pamiętajmy o swoich bliskich żyjących
i zmarłych a także o swoich rocznicach i jubileuszach, serdecznie zapraszamy.
9. Dzisiaj w naszej parafii są zbierane podpisy popierające inicjatywę Ustawodawczą ,,Zatrzymaj
Aborcję”. Prosimy parafian, którym sprawa obrony życia nie jest obojętna, o skierowanie się do
domu katechetycznego i złożenie takiego podpisu, należy podać: imię i nazwisko, adres
zamieszkania i numer pesel.
10. W niedzielę 19 listopada o godz. 16.45 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych.
Po spotkaniu będą do nabycia książeczki „Droga do nieba” dla dzieci komunijnych.
11. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj
ofiary, dziękujemy także za okazywaną pomoc i życzliwość. W przyszłą niedzielę kolekta
specjalna przeznaczona na trwające prace remontowe w parafii. Życzymy błogosławionej
niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA
KATEDRY OPOLSKIEJ
W roku 1024 Biskup Wrocławski przekazał nowemu kościołowi
w Opolu relikwie Świętego Krzyża, które otrzymał w podarunku od
św. Emeryka. Wtedy to miasto zmieniło swój herb: do
piastowskiego orła dodano połowę krzyża. Na początku XIII
stulecia powołana została kapituła, a kościół Świętego Krzyża stał
się kościołem kolegiackim. W połowie XIII wieku parafia z okolicznymi wioskami
liczyła już około 2 tysięcy wiernych. Dzięki szczodrobliwości księcia Bolesława I już w
roku 1295 wybudowano w stylu późnoromańskim bazylikę z wieżą, która stała się
prawdziwą ozdobą miasta. Kolegiatę Świętego Krzyża poświęcono 16 listopada
1295 roku.
15 sierpnia 1945 roku Prymas Polski August Hlond na mocy pełnomocnictw
papieskich utworzył przy Świętym Krzyżu, który w ten sposób stał się prokatedrą,
Administrację Śląska Opolskiego. Jej administratorem został ks. infułat Bolesław
Kominek. W grudniu 1952 roku, odbyto w prokatedrze jubileusz 250-lecia
sprowadzenia do Opola wizerunku Matki Bożej Opolskiej. Głównym celebransem
uroczystości był Prymas Polski Stefan Wyszyński. Po wydarzeniach
październikowych terytorium kościelne Śląska Opolskiego otrzymało pierwszego
biskupa - ks. dra Franciszka Jopa. Przed uroczystościami milenijnymi
przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza katedry, Na uroczystości te przybyli
między innymi: Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła. Wtedy
dokonano ponownego poświęcenia świątyni. W 1978 roku dokonano renowacji
świątyni od zewnątrz.
Z katedrą, a właściwie z cudownym obrazem MB Opolskiej, związany jest także
pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze św. Anny 21 czerwca 1983 roku, gdzie
Maryja wraz z Dzieciątkiem została ukoronowana.
Na rok jubileuszu 700-lecia, staraniem ks. proboszcza prałata Stefana Baldego
rozbudowano i odrestaurowano organy, zaś główne wejście kościoła zostało
wyposażone w spiżowe drzwi przedstawiające dzieje zbawienia i ważniejsze
wydarzenia z historii Ziemi Opolskiej.
W 1995 roku Parafia Świętego Krzyża w Opolu obchodziła 700-lecie swego
istnienia.
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