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Refleksja 

Ciekawość życia, świadomość jego końca, nadzieje z tym związane – te uczucia towarzyszą 

nam przez znaczną część naszego życia. Chcielibyśmy przeżyć życie dobrze, godnie, zdrowo 

i szczęśliwie, umrzeć w domu, na własnym łóżku, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Ale czy  

to realne? Czy to możliwe? Czy też to tylko nasze „pobożne życzenia”? 

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Kościół przypomina nam słowa Pana wzywające 

nas do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Powinniśmy przygotować się na to, dając 

zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do nawrócenia, które Pan Jezus do nas kieruje. Nie 

dajmy się zwieść ludzkiej ciekawości, dociekając, kiedy „dzień Pański” nadejdzie. 

Bezużyteczne byłoby to dociekanie, bo chociaż pewnym jest, że przyjdzie niezawodnie, to 

jednak kiedy i jak – wie tylko Bóg. I chodzi tu nie tylko o ostateczne przyjście Pana, ale także 

o Jego nadejście przy końcu życia ziemskiego każdego człowieka. Każdemu z nas na przejście 

drogi naszego ziemskiego życia Bóg udzielił pewnych talentów: daru życia, zdolności 

rozumienia i chcenia, kochania i działania, różnych łask, miłości, osobistego powołania. 

Rozdzielił te talenty w różny sposób, ale nie jest to niesprawiedliwe, bo każdy dostał tyle, ile 

jest mu potrzebne do zbawienia. Nie jest ważne, czy dostało się dużo czy mało, ale ważne jest 

gorliwe używanie tego, co się otrzymało.  Problem powstaje w momencie, gdy sami nie 

wiemy, jak ich używać, jak je rozwijać, jak z nimi żyć. Czasami nasze talenty wymagają 

rozwinięcia poprzez pracę, a czasami same wypływają na wierzch, ale to tylko od nas zależy, 

czy je właściwie wykorzystamy, czy też zagrzebiemy w głębokim, dobrze ukrytym (także 

przed nami) schowku. Bóg wymaga, aby to, czego każdemu z nas udzielił, zostało 

spożytkowane na służbę dla Niego i dla bliźnich. Piotr Blachowski 

Złota myśl tygodnia 

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych, niż podziwianych (św. Augustyn). 

Na wesoło 

Pewien młody brat, który był zapominalski, został posłany przez swego przełożonego do 

Aleksandrii.  

- Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, by sprzedał ci kilogram pamięci. Po kilku 

dniach młodzieniec wrócił z pustymi rękoma. 

- Abba, sprzedawcy leków zabrakło już pamięci. Ale prosił, by ci powiedzieć, że ma dla ciebie 

dziesięć kilo cierpliwości.  

 

Młody tygrys po raz pierwszy w życiu bierze udział w cyrkowym pokazie tresury. 

Zaciekawiony pyta matkę:  

- Kto tam siedzi?  



- To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać, przecież widzisz, że wszyscy są za kratami. 

Patron tygodnia – Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka 

Miłosierdzia  –  16 listopada 

Na przełomie XV–XVI wieku postanowiono otoczyć Wilno murem obronnym. Powstało 

dziewięć bram miejskich, z których jedna (jedyna zachowana do naszych czasów) przyjęła 

nazwę – Ostra. Zgodnie z tradycją na bramach obronnych zawieszano święte obrazy. Ostra 

Brama po obu jej stronach również miała własne obrazy, które po pewnym czasie uległy 

zniszczeniu. Jednym z tych obrazów był wizerunek Matki Bożej. Oryginalny obraz jest 

namalowany temperą na ośmiu dębowych deskach. W późniejszych latach obraz został 

przemalowany farbą olejną; zmieniono także wizerunek Matki Bożej (zamalowano m.in. 

pukiel włosów wymykający się spod chusty i skrócono palce dłoni). Nie znamy twórcy obrazu. 

Namalowano go prawdopodobnie w I połowie XVII wieku na wzór obrazu Martina de Vosa 

– flamandzkiego artysty.  Kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest ogromny i niezrównany 

w swej sile. Sięga drugiej połowy XVII wieku i wiąże się z obroną murów miasta. Jednakże 

wyraźne jego wzmożenie nastąpiło w I połowie XVIII wieku. Szczególny rozwój czci do 

Matki Miłosierdzia nastąpił po rozbiorach Polski. 2 lipca 1927 r. odbyła się uroczysta 

koronacja obrazu złotymi koronami. Dokonał jej arcybiskup metropolita warszawski kard. 

Aleksander Kakowski w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. 

Obraz Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie i wystawiony publicznie właśnie 

w Ostrej Bramie (26–28 kwietnia 1935 roku).  

Opowiadanie Cebula 

Fiodor Dostojewski napisał kiedyś historię o bogatej kobiecie, która była bardzo skąpa. 

Po swojej śmierci została wtrącona przez diabła w morze piekielnego ognia. 

Jej anioł stróż począł usilnie się zastanawiać, czy w jej życiu nie było jakiegoś momentu, który 

mógłby ją odkupić. Wreszcie przypomniał sobie pewne dawne zdarzenie i nie omieszkał 

powiedzieć o tym Bogu: 

- Pewnego dnia ta kobieta podarowała jednemu żebrakowi cebulę ze swojego ogrodu. 

Bóg uśmiechnął się do anioła: 

- Dobrze. Dzięki tej cebuli będzie mogła się zbawić. Weź cebulę, 

pochyl się nad morzem piekielnego ognia, tak, aby kobieta się mogła 

jej uczepić, i wyciągnij ją stamtąd. Jeśli uda się jej mocno złapać 

swego jedynego dobrego uczynku, wciągniesz ją do samego raju. 

Anioł pochylił się, jak tylko mógł, nad morzem ognia i krzyknął do kobiety: 

- Łap się czym prędzej cebuli! 

Tak też zrobiła i natychmiast zaczęła wznosić się do nieba. 

Lecz jeden z przebywających razem z nią potępieńców uczepił się rąbka jej spódnicy i wzbił 

się wraz z nią w górę: jeszcze inny grzesznik złapał się stopy pierwszego i również poleciał 

razem. W ten sposób stworzył się długi ogonek lecących w niebo osób, które uczepiły się 

kobiety, która trzymała się kurczowo cebuli ciągnionej przez anioła. 

Diabły były niepocieszone, że przez małą cebulkę całe piekło pustoszało. 

Długi warkocz z ludzi dotarł już do niebiańskich wrót. Kobieta jednak była niepoprawnie 

skąpa i kiedy, dokładnie w tym momencie, spostrzegła, jak wiele grzeszników uczepiło się jej 

spódnicy, krzyknęła: 

– Cebula jest moja! Tylko moja! Zjeżdżajcie stąd... 

W tej samej chwili cebula rozpadła się i kobieta razem z pozostałymi osobami znalazła się 

znowu w morzu ognia. A niepocieszony anioł stróż pozostał sam przed rajskimi wrotami. 



INTENCJE MSZALNE   15-22.11.2020 /BM/ 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15.11) 

8.00. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa, za ++ rodziców, za + rodzeństwo 

za ++ z pokrewieństwa. 

10.00. Przez ręce Maryi, dziękując za otrzymane łaski i zdrowie, prosząc o dalsze   

wstawiennictwo, łaski, dary Ducha Świętego dla dzieci z okazji urodzin, jak 

również o Boże błogosławieństwo dla rodziny. 

11.30. Za żyjących i za ++ parafian. 

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KATEDRY 

OPOLSKIEJ (16.11)  

18.00. Ku czci św. Elżbiety Węgierskiej w intencji Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich i w intencjach Ojców i Braci. 

WTOREK –  ŚWIĘTO ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ (17.11)  

18.00. Za + Irenę Wróbel od koleżanki z rodziną. 

SOBOTA – wspomnienie Ofiarowania NMP (21.11)  

18.00. Za + Magdalenę Helios w 30 dzień po śmierci. 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (22.11) 

8.00. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Różańcowej, za ++ rodziców z córką, 

za ++ teścia z synem i synowa, za ++ Jana, Karola, chrzestną Teresę, 

Andrzeja, Ryszarda, za ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

10.00. Ku czci św. Cecylii w intencji orkiestr naszej parafii. 

11.30. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 

w kolejna 

           rocznicę ślubu oraz o zdrowie opiekę Bożą w rodzinach dzieci i wnuków. 
INTENCJE MSZALNE   16-22.11.2020 /BW/ 

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KATEDRY OPOLSKIEJ (16.11)  

6.30. I. Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Wszystkich Świętych, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego dla dzieci z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla całej rodziny. 

 II. Do Św. patronki Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz za + 

synową Annę o życie wieczne. 

 III. Do Miłosierdzia Bożego za + Henryka Flak w 30. dzień po śmierci. 

WTOREK –  ŚWIĘTO ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ (17.11)  

6.30. I. Za wstawiennictwem św. Elżbiety o dalsze błogosławieństwo Boże dla członków FZŚ, a dla ++ o łaskę nieba. 

 II. Do Miłosierdzia Bożego w kolejną rocznicę śmierci ojca Jerzego, za ++ teściów Wiktorię i Eryka, ++ 

dziadków i ++ z pokrewieństwa z obu stron. 

ŚRODA – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy (18.11)  

6.30. I. Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Nieustającej Pomocy o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże dla mamy 

i całej rodziny oraz za ++ tatę Jana, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

 II. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Eryka, + Jerzego, ++ dziadków i ++ z całego 

pokrewieństwa z obu stron. 

CZWARTEK – wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy (19.11)  

6.30. I. Za + Franciszka i Jadwigę, Antoniego z rodzicami i rodzeństwem. 

 II. Do Miłosierdzia Bożego za ++ dobrodziejów Rudolfa i Mariannę Geyer i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

PIĄTEK – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (20.11)  

6.30. I Do Miłosierdzia Bożego za ++ Agnieszkę, Franciszka Piechota, ++ Monikę, Franciszka, Andrzeja Wróbel, + 

Józefa Depta, za ++ z pokrewieństwa Piechota, Wróbel, Kiczmach. 

 II. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców z obu stron, ++ siostry, ++ braci, ++ szwagierki i szwagrów oraz 

za dusze w czyśćcu cierpiące. 



SOBOTA – wspomnienie Ofiarowania NMP (21.11)  

6.30. I. Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie i za ++ z rodziny o łaskę nieba. 

 II. Dziękując Bogu za otrzymane łaski, przeżyte lata oraz prosząc o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie z 

okazji 60. rocznicy urodzin Feliksa oraz o zdrowie dla całej rodziny. 

18.00. I. W podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla rodziny Niziołek z okazji 40. rocznicy ślubu. 

 II. Za ++ rodziców z obu stron Józefa i Gertrudę, ++ Józefa i Annę, + chrzestną Martę z mężem oraz ++ braci 

Huberta i Pawła oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (22.11) 

7.00.  

8.30. /D/ Do Miłosierdzia Bożego i Matki Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, zdrowie z okazji 95. rocznicy urodzin Otylii oraz za + męża Jana i Syna Piotra. 

10.00. Ku czci św. Cecylii w intencji orkiestr naszej parafii. 

11.30. Za żyjących i ++ parafian. 

OGŁOSZENIA DUSZAPSTERSKIE  15-22.11.2020 /BM/ 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15.11) 

Dzisiaj 33 niedziela zwykła. O godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.  

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KATEDRY OPOLSKIEJ (16.11)  

O godz. 18.00 Msza św. 

WTOREK –  ŚWIĘTO ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ (17.11)  

O godz. 18.00 Msza św. 

SOBOTA – wspomnienie Ofiarowania NMP (21.11)  

O godz. 17. 30 nabożeństwo maryjne w dniu Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.  

Msza św. o godz. 18.00. 

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (22.11) 

Msza św. o godz. 8.00, suma o godz. 10.00 i 11.30. 

Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

Inne ogłoszenia: 

1. Kolekta na węgiel wyniosła 3 350 zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać. 

2. W zakrystii jest księga intencji mszalnych na 2021 rok. 

3. Na stoliku przy wejściu do kościoła wyłożone są kartki na wypominki, które można 

składać w zakrystii. 

4. W zakrystii są do nabycia: Kalendarz parafialny z uroczystościami i różnymi 

wydarzeniami  naszej Parafii na rok 2021, dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na 

remonty przy naszym kościele, Drogi do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne. 

Drodzy Parafianie! Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. 

Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, 

zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust 

i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi 

i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych 

przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz 

miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli 

w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek 

przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną 

przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący 

Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na 

modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.  

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia. 


