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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Marka (Mk 12,28b-34)
„Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go:
„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus
odpowiedział: „Pierwsze jest: (…)Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim
umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania
większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu,
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. (…) Jezus widząc, że
rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już
nikt więcej nie odważył się Go pytać”.
Są pytania, które mogą nas wprowadzić
w zakłopotanie. Nie brakuje pytań, które
wydają się banalne. Trzeba przyznać, że
mogą pojawić się i takie pytania, na które
nie wiemy, co odpowiedzieć. Jezus
usłyszał pytanie postawione przez
uczonego w Piśmie. Dotyczyło ono
pierwszego ze wszystkich przykazań.
Chrystus wskazał na przykazanie miłości
Boga i bliźniego. W swoim przekazie
podkreśla obraz pełnej miłości, która
wyraża się sercem, duszą, umysłem i całą
mocą. Za każdym razem Jezus podkreśla

„całym swoim” albo „całą swoją”.
Akceptacja wypowiedzi Chrystusa przez
uczonego w Piśmie jest nie tylko wyrazem
zrozumienia, ale i przyjęcia nauki o
zbawieniu.
Panie Jezu, nasz Zbawicielu, przenikaj
nasze umysły, serca i dusze, abyśmy byli
świadkami miłości wiernej, świętej,
mądrej i prawdziwej. Niech nie targają
nami namiętności, emocje, uczucia i
pożądliwości. Chryste, daj nam łaskę
nawrócenia i broń przed upadkiem.

„Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w
komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można
przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować
łaską, która przemienia”.
Benedykt XVI, List Porta fedei 1.
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PONIEDZIAŁEK – 5.11.2012
7.00 - Za + Józefa i Arnolda, ++ teściów Mariannę i Stefana i ++ z rodziny z obu stron.
18.00 - Za ++ rodziców Wincentego i Zofię Wojdyła, + siostrę i szwagra i d. w cz.
- Za ++ Katarzynę i Edmunda Chojnackich w rocz. śm. oraz za wszystkich ++ z rodziny
Jarockich i Chojnackich.
WTOREK – 6.11.2012
7.00 - Za + męża Stefana w rocz. śmierci, + syna Rudolfa, ++ z rodziny i pokrew. i d. w cz.
18.00 - Za + brata Kazimierza Miązka w kolejną rocznicę , rodziców Józefa i Jadwigę, brata
Stanisława, bratową Cecylię i za ++ z pokrew.
- Za ++ dziadków Teofila i Cecylię, ++ z rodziny Pająk i Woźny oraz d. w cz.
ŚRODA – 7.11.2012
7.00 - Za + ojca Józefa z ok. ur., + mamę Helenę i siostrę Dorotę.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za ++ szwagrów Jana i Teodora, ++ dziadków i d. w cz.
- Za + Józefa Gołaś i ++ z rodziny Gołaś i Zaremba.
CZWARTEK – 8.11.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błog., a szczególnie o łaskę nawrócenia dla brata.
18.00 - Za ++ rodziców Kazimierza i Stanisławę Łamasz, + brata Stanisława, + bratową
Halinę i ++ z rodziny i pokrewieństwa z obu stron.
- Za ++ mężów Jana Szczeponek i Edmunda Rolik i ++ z pokrew. Szczeponek
i Blyszcz.
PIĄTEK – 9.11.2012 – święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
7.00 - Za + męża Teodora w rocz. ur., za + zięcia Waldemara, teściów Marię i Franciszka, +
rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu .
18.00 - Za + ojca Joachima w 7 rocz. śm., ++ z pokrew. i d. w cz.
- Za + siostrę Małgorzatę Stoch w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA – 10.11.2012 – wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
7.00 - Za + Henryka Szafran i ++ z rodziny.
- Za ++ Antoniego, Jerzego i Krystynę.
18.00 - Za + siostrę Annę w 2 rocz. śm., + ojca Wiktora, szwagra Alfreda, ++ teściów i ++ z
rodziny.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.11.2012
7.00 - Za ++ rodziców, dziadków i ++ z rodziny.
8.30 - Za + żonę Teresę Gatak w 2 rocz. śm. oraz ++ z rodziny Gatak i Maślak.
10.00 - Roczki: Szymon Koteluk.
11.15 - Za + ojca Piotra, bratowe Małgorzatę i Lidię, + Anetę i męża Zygmunta, + Adama i
syna Bartka, ++ dziadków i ++ z rodziny Ropelewskich, Ułanowicz, Jeleń i d. w cz.
- Za + mamę Zofię Karnacewicz i ++ z rodziny oraz o błog. Boże w rodzinie.
15.00 - Za ++ rodziców i teściów Agnieszkę i Stefana Maciołek oraz Wolfganga Szczędzina i
++ szwagrów Jana i Andrzeja, ++ z rodziny i d. w cz.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ XXXI NIEDZIELA 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. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
Różaniec za zmarłych wraz z czytaniem zalecek będzie codziennie o godz. 17.15.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i modlitwy do św. Ojca Pio.
Spotkania formacyjne dla uczniów z klas gimnazjalnych w ramach trzyletniego
cyklu przygotowania do Bierzmowania odbędą się:
o wtorek o godz. 19.00 klasy I gimnazjalne
o środa o godz. 19.00 klasy III gimnazjalne
o czwartek o godz. 19.00 klasy II gimnazjalne
We wtorek wieczorem kancelaria będzie nieczynna.
W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
W piątek obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
Bazylika na Lateranie jest Katedrą Biskupa Rzymu i matką wszystkich kościołów
świata.
W sobotę wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
W niedzielę przypada wspomnienie św. Marcina, patrona dzieł miłosierdzia,
który uczy nas miłości miłosiernej wobec ludzi biednych i ubogich.

♦ W niedzielę 11 listopada przypada Rocznica Odzyskania przez Polskę

♦
♦

♦

♦
♦
♦

Niepodległości. Jest to szczególny dzień modlitwy o pomyślność dla naszej
Ojczyzny oraz za tych wszystkich, którzy dla niej złożyli w ofierze swoje życie.
W niedzielę w całym Kościele będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym.
W kancelarii parafialnej można zamawiać Msze św. na rok 2013. Msza św. jest
największym skarbem Kościoła bo w niej nieustannie obecny jest Jezus Chrystus.
Dlatego za naszych bliskich
żyjących i zmarłych ofiarujemy to co jest
najcenniejsze.
Ks. Biskup Ordynariusz zobowiązał wszystkich księży proboszczów, aby
w każdej parafii diecezji opolskiej ustanowieni zostali nadzwyczajni szafarze
Komunii św., którzy będą pomagali w rozdawaniu jej w czasie Mszy św. oraz będą
zanosili Komunię św. chorym. Kandydaci powinni się odznaczać zaangażowaniem
w życiu Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród
duchowieństwa i wiernych. Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
rozpocznie się w sobotę 10 listopada uroczystą Mszą św. w Diecezjalnym Ośrodku
Formacyjnym w Opolu o godz. 9.45.
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 nowym tygodniu.
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CZYM JEST CZYŚCIEC?
Pierwsze dni listopada kierują nasze myśli i kroki w kierunku
naszych bliskich zmarłych. Chcemy przez naszą modlitwę,
zapalony znicz i kwiaty wyrazić pamięć i troskę o ich zbawienie.
Często w zamawianych Mszach świętych za naszych zmarłych
krewnych, znajomych i przyjaciół dołączamy wezwanie:
„… i za dusze w czyśćcu cierpiące”. Czym jest czyściec, który
pojawia się w naszych modlitwach? Miejscem odpuszczania
grzechów jest sakrament pokuty. A jeśli ktoś nie może się
wyspowiadać, to Bóg odpuszcza je także każdemu szczerze
żałującemu za nie grzesznikowi. Czyściec nie jest miejscem
odpuszczania grzechów, ale oczyszczania się ze skutków, kar za grzechy. Do czyśćca
trafiają ludzie w stanie łaski uświęcającej, w stanie pojednania się z Bogiem: „Ci, którzy
umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni,
chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie,
by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba”. (KKK1030, por. Rz 5,5)
„Czyściec – oznacza stan bolesnego oczyszczenia po śmierci. Istnieje w Kościele
wiara, że nie wszyscy zbawieni doznają zaraz po śmierci szczęścia w niebie. Niektórzy
przechodzą stan oczyszczenia przez cierpienie i w tym stanie mogą być wspierani
modlitwami wiernych na ziemi” (Słownik teologiczny, t. I, s. 118).
Czyściec nie jest miejscem, ale stanem oczyszczania się od następstw grzechów,
od których człowiek nie uwolnił się za ziemskiego życia. Główną konsekwencją
grzechów jest niezdolność – nawet mimo woli duszy – do doskonałej miłości Boga. A
tylko człowiek w pełni kochający potrafi cieszyć się ze spotkania z Bogiem i
zbawionymi istotami. Takie dochodzenie do doskonałości jest procesem bolesnym,
odbywającym się w „oczyszczającym ogniu czyśćca”. Ogień czyśćcowy nie jest tym
samym, co ogień piekielny. Jest ogniem któremu dusza sama się poddaje z nadzieją
pełnej odnowy duszy ku zdolności obcowania z Bogiem w sposób możliwie
najpełniejszy. Jest to ogień nadziei – oczyszczający i ocalający. Dusza w czyśćcu cierpi
z powodu swojej niedoskonałej miłości do Stwórcy i świadomości o wszystkich
zaprzepaszczonych na ziemi możliwościach jej doskonalenia. Bólem jest też tęsknota
wynikająca z oddalenia od Boga i świadomość swoich grzechów. Czyściec obejmuje
tych, którzy umierają zjednoczeni z Bogiem przez łaskę uświęcającą, oraz ludzi, u
których przynajmniej w momencie śmierci pojawił się szczery żal za grzechy i gorące
pragnienie wypełniania Bożej woli. Wieczne potępienie bez możliwości oczyszczenia
czeka tych, którzy umierają bez łaski uświęcającej (w stanie grzechu ciężkiego).
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