Refleksja
Podczas rekolekcji młodzieżowych uczestnicy otrzymali zadanie z pozoru proste. Każdy miał
pisemnie odpowiedzieć na pytanie: „Co zrobiłbym dzisiaj, gdybym się dowiedział, że umrę
jutro?”. Wielu potraktowało to zrazu jako żart. Gdy się jednak okazało, że ma to być poważne
ćwiczenie rekolekcyjne, całą grupę ogarnęło pełne zadumy milczenie. Owocem tego ćwiczenia
stało się spostrzeżenie, że zwykle „dzisiaj”, na bieżąco, zajmujemy się sprawami mało ważnymi
z punktu widzenia ostatecznych przeznaczeń człowieka, natomiast sprawy rzeczywiście ważne
odkładamy na potem w przekonaniu, że przed nami jeszcze długi szmat życia. Dopiero
uświadomienie sobie, że praktycznie każdy dzień może być dniem ostatnim, zmienia nasz
sposób myślenia i pozwala uporządkować „ważność” spraw dotyczących człowieczej
egzystencji. Zaczynamy porządkować nasz świat wartości, sprawy rzeczywiście ważne
zaczynamy postrzegać jako pilne, nie cierpiące zwłoki, a inne, pochłaniające dotąd cały czas
i całą energię, często okazują się mało istotne i tracą znaczenie w świetle faktu, że być może
umrzemy już jutro. Wynika stąd, że gdybyśmy mieli absolutną pewność, że będziemy żyli sto
lat, to prawdopodobnie dla wielu z nas pierwszych dziewięćdziesiąt dziewięć lat byłoby
zmarnowanych, a prawdziwe i ostateczne nawrócenia dokonywałyby się pod koniec ostatniego
roku życia. A to by oznaczało, że praktycznie całe życie poszłoby na straty. Dlatego Bóg, który
doskonale wie, „co kryje się w człowieku” (J 2,25), okrył „ów dzień” najgłębszą tajemnicą:
„O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
W aspekcie indywidualnym chodzi tu o dzień naszej śmierci. W skali uniwersalnej – o dzień
powtórnego przyjścia Chrystusa i sądu ostatecznego. Nie znać daty „owego dnia” jest rzeczą
człowieczą, tak dalece, że nawet Syn, który jako Bóg wiedział wszystko, jako człowiek również
tej niewiedzy doświadczał, tak jak doświadczył ludzkiego ubóstwa, samotności, cierpienia
i śmierci. „Niewiedza – pisał św. Atanazy – jest bowiem cechą ludzką, szczególnie zaś
w sprawach tego rodzaju. Ale i to jest znakiem łaskawości Zbawcy. Skoro bowiem stał się
człowiekiem, nie wstydził się wyznać nieświadomości pochodzącej z ciała (...), aby pokazać, że
choć wie jako Bóg, nie wie jako ten, który posiada ciało”. Dla nas, ludzi obciążonych „cielesną”
pokusą zajmowania się najpierw tym, co przyjemne, a odkładania spraw trudnych (chociaż
ważnych) na później, owa nieznajomość ostatniej godziny okazuje się zbawiennym
zrządzeniem Bożej Opatrzności. Wymusza bowiem na nas konieczność twórczego
wykorzystania każdej darowanej nam przez Boga chwili, bowiem każdy dzień życia może się
okazać ostatnim. W praktyce oznacza to, że chrześcijanin powinien być w każdym dniu
przygotowany na śmierć pojmowaną jako ostateczne spotkanie z Chrystusem, który „złożywszy
raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga” w przekonaniu, że Jego
zbawcze dzieło wyda w nas owoce świętości. Dlatego „śpieszmy się kochać ludzi...” (ks. Jan
Twardowski). I śpieszmy się kochać Boga.
ks. Antoni Dunajski
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Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się
zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie”
zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych
z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście,
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to
blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».
(Mk 13, 24-32)

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 19.11
00

7

Za † siostrę Józefę Bińczyk w 2. rocznicę śmierci, †† z rodziny Ludwickich
i Krawczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 Za †† męża Huberta Mokry, rodziców z obu stron, braci Horsta i Rudolfa,
bratanka Stefana, zięcia Eugena Klysch i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 20.11; wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
00

7

1) Za † Barbarę Kaczor w 1. rocznicę śmierci.
2) Za † Danutę Kościuk w 30. dzień po śmierci.

1800 Za †† rodziców Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów
Aleksandra i Hermana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 21.11; wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
700 Za †† z rodziny Schwietz i Mańka.
00

17

Za †† Marię Marszałek w 4. rocznicę śmierci oraz †† rodziców i rodzeństwo.

Czwartek – 22.11; wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.
700 Za †† Jana, Alojzego, Józefę, Zofię, Albina, Bronisławę, Irenę Rogacewicz
i Jana, Marię i Henryka Kopacz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 W intencji Chóru parafialnego.

Piątek – 23.11
700 Za † Janusza Radomskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące – od sąsiadów.
1800 1) Za †† Konrada i Bertę Kruża, Agnieszkę i Franciszka Kruża, Apolonię
i Józefa Spałek, †† z pokrewieństwa Kruża i Spałek.
2) Za † Jacka Szumny w 30. dzień po śmierci.

Sobota – 24.11; wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
700 Za † Gerarda Czaja w 1. rocznicę śmierci oraz †† synów.
1800 Za † męża Antoniego Radziukiewicz, †† rodziców z obu stron, braci Zygmunta
i Jana Kozer, siostrę Marię Mariańczyk, Ryszarda Halemba
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 25.11 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
700 Za †† rodziców Mariannę i Piotra Kopeć, brata Józefa i †† z rodziny.

815 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy ślubu Krystyny i Brunona
Nowak oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za † mamę Emilię Olczak w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
1115 Za †† męża Zdzisława Piechowicz, córkę Janinę, syna Henryka, zięcia
Mirosława Gaudyn, siostry i rodziców z obu stron.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za †† rodziców Władysława i Bolesławę Tereszczyński, teściów Kazimierę i
Władysława Wronków oraz dziadków Antoninę i Pawła Skiba.

OGŁOSZENIA
 Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 2. roku przygotowania
 W czwartek o godz. 1800 Msza św. w intencji członków Chóru Parafialnego.
 W piątek o godz. 1830 zbiórka dla ministrantów.
 W sobotę w salce o godz. 1600 pierwsza nauka przedślubna.
 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby
parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów, a za tydzień
zbiórka na remont katedry opolskiej. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg
zapłać!
 Nasza parafia organizuje wyjazd na jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna
1 grudnia br. W programie m.in. zwiedzanie Zwinger, wizyta w Galerii
Porcelany, zwiedzanie muzeum w zamku oraz katedry Drezdeńskiej.
W godzinach popołudniowych czas wolny na Jarmarku Świątecznym. Koszt
wyjazdu 145 zł. i 25 €. Zapisy w zakrystii.
 Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko we wtorek
i w czwartek

