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XXXIII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (13,24-32) 
 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, 
słońce się zaćmi i księŜyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą 
padać 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 zbierze swoich wybra-
nych z czterech stron świata, od krańca ziemi aŜ do szczytu nieba. 
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy juŜ 
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, Ŝe blisko 
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, Ŝe to się dzieje, wiedzcie, Ŝe blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powia-
dam wam: Nie przeminie to pokolenie, aŜ 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.” 
 

Liturgia Słowa coraz bardziej kieruje nas na 
czasy ostateczne. Dzisiejsza Ewangelia wpisuje się 
w ciąg tekstów, które pomagają nam poznać mo-
ment przyjść Pana Jezusa, który przyjdzie pełen 
majestatu i chwały. 

Wsłuchując się w powyŜsze słowa, dostrzec 
moŜna subtelne zaproszenie Pana Jezusa do tego, 
aby otworzyć: oczy, uszy i serce. To otwarcie ma 
oznaczać nasze przygotowanie na czasy ostateczne. 
Dość zaskakujące jest słowo Jezusa wskazujące, Ŝe 
to wybrani będą jedynie zbawieni. Kim są zatem 
owi wybrani? To ci, którzy poszli za Jezusem, 
którzy w Nim upatrują swa siłę. Zatem to są ci, 
którzy otworzą się na słowo Boga.  

Musimy sobie uświadomić, Ŝe czasom osta-
tecznym będą towarzyszyć konkretne znaki, i co 
ciekawe nie wszyscy je dostrzegą – jedynie owi 
wybrani. Przypatrując się wszelkim kataklizmom to 
moŜemy dojść do wniosku, Ŝe te czasy juŜ nade-
szły. Dlatego trzeba nam się obudzić i uświadomić, 
Ŝe Jezus moŜe przyjść w kaŜdej chwili. 

Warto sobie zatem postawić pytanie, czy je-
stem gotowy na jego przyjście? Czy Ŝyje w świa-
domości, ze w kaŜdej chwili będę musiał to 
wszystko zostawić? Jak ja się wtedy zachowam? 

Patrząc z tej perspektywy, sensu nabierają słowa 
Jezusa, Ŝe nie moŜna dwom panom słuŜyć, Ŝe nie 
moŜna słuŜyć Bogu i mamonie (por. Mt 6,24). To 
teŜ Jezus miał na myśli, mówiąc przypowieść o 
wielbłądzie i uchu igielnym (por. Mt 19,23-24). 

MoŜe warto dzisiaj się zastanowić nad tym co 
jest dla mnie tak właściwie waŜne, bo przyjdzie 
czas gdy będzie trzeba się rozliczyć z tych wszyst-
kich talentów, które się otrzymało (por Mt 25,14-
30), oddając Bogu co boskie, a cezarowi co cesar-
skie (Mt 22,21). Miarą naszej wiary będą nie tyle 
słowa, co owoce, które świadczą o dobrym korze-
niu i zdrowym drzewie. Dlatego Jezus wola, Ŝe po 
owocach będzie moŜna poznać dobrych  

Prośmy zatem dzisiaj dobrego Boga o prze-
mianę naszych serc, abyśmy umieli Ŝyć jak najle-
piej skupiając się na przykazaniu miłości Boga i 
człowieka. Byśmy potrafili przyjąć to z czym Pan 
przychodzi. 

Panie Jezu, przyjdź proszę do mojego serca i 
uzdrów je. Naucz mnie kochać Ciebie i drugiego 
człowieka. Nie pozwól, by moje serce uległo poku-
sie i zasnęło. Otwieraj me oczy, aby dostrzegał 
potrzeby bliźnich, otwieraj me uszy, abym umiał 
słuchać i otwórz moje serce bym potrafi kochać. 
Amen 
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Poniedziałek – 19 listopada 2012 – bł. Salomei, zakonnicy    Łk 18,35-43 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 
   700    Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stanisławę i Józefa Wołosz 
 1800 1. Za †† z rodziny Głombik, rodziców Karola i Katarzynę, rodzeństwo Pawła, Bernarda, Wilhel-

ma i Marię, Brygidę Babeł oraz chrzestną Marię 
   2. Za †† rodziców Karolinę i Macieja, Jana i Katarzynę, Walentego, ciocie Agnieszkę i Katarzynę 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek – 20 listopada 2012 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana   Łk 19,1-10 
   630   Za † męŜa Leszka Pałka w I rocznicę śmierci 
   800   W języku niemieckim: Für verstorbene Anne Solich 
      900    Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz 
 1800   Za † męŜa Jerzego Dudek w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, pokrewieństwo i 

dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 21 listopada 2012 – Ofiarowanie NMP     Łk 19,11-28 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Gertrudy z okazji 80. urodzin z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą BoŜą opiekę 
   700    Za † Władysława Ligęzę (od chrześniaka Mariusza z rodziną) 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności i Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla siostrzenicy Małgorzaty z okazji 25. rocznicy urodzin 
   2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Ireny i Leona z okazji 44. rocznicy ślubu oraz 70. rocznicy 

urodzin Leona Krzykała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-
stwo i zdrowie w rodzinie 

   3. Za † ojca Jana Gołębiewicza w rocznicę śmierci i †† z rodziny 
Czwartek – 22 listopada 2012 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy   Łk 19,41-44 
   630    Za † Stanisława Mikołajczyka (od sąsiadów) 
   700   Za † Ŝonę Józefę Chmielecką, †† teściów Edwarda i Marcjanę Laseckich, szwagra Józefa, 

szwagierki Marię i Teresę 
 1630   Szkolna: W intencji Justyny i Przemysława Mostek w 10. rocznicę ślubu, z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę BoŜą dla całej rodziny oraz o dary Ducha 
Świętego dla syna Szymona 

 1800 1. Ku czci św. Cecylii w intencji zespołów śpiewaczych naszej parafii 
   2. Za †† męŜa Feliksa, Zofię, rodziców Marię i Józefa, rodzeństwo Emilię, Władysława, Jana 

Kłusyk, Annę, Franciszka, Pawła KałuŜa, szwagra Henryka 
Piątek – 23 listopada 2012        Łk 19,45-48 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Marię, †† rodziców i rodzeństwo 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Garbas w 11. rocznicę śmierci 
 1800 1. Za †† Zofię i Czesława Klucznik 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † córkę Barbarę Gzel z okazji urodzin, męŜa Józefa, rodziców i 

teściów i †† z rodziny 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 24 listopada 2012 – św. męcz. Andrzeja Dung – Lac i Towarzyszy  Łk 20,27-40 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Leokadię Gajny w I rocznicę śmierci 
   700   Za †† rodziców Bronisławę i Alfreda oraz za †† dziadków z obu stron 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy o zdrowie i BoŜe błogosławień-

stwo w całej rodzinie z okazji 77. urodzin Genowefy Drygalskiej 
   2. Za †† męŜa Tadeusza Rudakiewicza, zięcia Leszka w 6. rocznicę śmierci, brata Edwarda, ro-

dziców i teściów 
     Czuwanie dla dorosłych: konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi 
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Niedziela – 25 listopada 2012 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata    Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33-37 
   700    Do BoŜej Opatrzności i Serca Jezusowego w intencji Eryki i Karola w 49. rocznicę ślubu z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w ro-
dzinie oraz za † syna Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Ku czci św. Katarzyny w intencji pracuj ących, emerytowanych i wszystkich zmarłych 

kolejarzy 
 1030    W intencji rocznych dzieci: Filip Strzelec, Maciej Nieckarz, Marek Wadowski 
 1200   Do BoŜej Opatrzności w intencji Marii Zdrzałek w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron 
W tym tygodniu modlimy się: o umocnienie wiary  
 

• Dzisiaj przypada 120 rocznica urodzin wybitnego duszpasterza, pochodzącego ze Strzybnika ks. Bi-
skupa Józefa Gawliny. Msza Święta z tej okazji dziś o 1200 w kościele Farnym. Dziś takŜe zapraszamy 
na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne organizowane przez 

wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga).  
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy 

Świętej.  
• Studentów, młodzieŜ pracującą zapraszamy w środę o 1830 na spotkanie Duszpasterstwa Akademic-

kiego. Podejmiemy temat wolności. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu będą miały swoje spotkania dzieci przygotowujące 

się do I spowiedzi i Komunii Świętej. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• W czwartek przypada wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. PoniewaŜ 

wszyscy współuczestniczymy w śpiewie na liturgii zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie Mszy 
Świętej wieczornej. 

• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę, ostatnią w tym miesiącu, zapraszamy na czuwanie dla dorosłych. Po Mszy wieczornej 

katecheza w kontekście Roku Wiary, Adoracja oraz okazja do spowiedzi. Tym wieczorem rozpo-
czynamy świętowanie uroczystości Chrystusa Króla.  

• W przyszłą niedzielę o godz. 900 Msza Święta 
w intencji pracuj ących i emerytowanych ko-
lejarzy; o 1030 Msza Święta w intencji rocz-
nych dzieci. W kościele seminaryjnym w 
Opolu dzień skupienia dla nadzwyczajnych 
szafarzy Eucharystii. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜą-
ce potrzeby parafii. Za tydzień przed kościo-
łem zbiórka na akcję „Kościół w potrzebie”. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy ko-
ściele składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”. W imieniu Ojca Mariusza 
dziękujemy za złoŜone ofiary na 
potrzeby Ojców Dominikanów na 
Ukrainie. Zebrano kwotę równo-
waŜną 1500 euro.  

Bezpłatna cyfrowa mammografia będzie wykonywana: 
 przy RESTAURACJI „RAGOS” w MARKOW ICACH 
           19 LISTOPADA br. w godz.:    8.00-15.00 
           20 LISTOPADA br. w godz.: 10.00-17.00 
 

przy SKLEPIE „E. LECLERC” w RACIBORZU 
         21, 22, 23 LISTOPADA br. w godz.: 10.00-17.00 
         26, 27 LISTOPADA br. w godz.:    8.00-15.00 
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 ARCYBISKUP JÓZEF GAWLINA - SYN ZIEMI RACIBORSKIEJ   
 

Urodził się 18 listopada 1892 r. w Strzybniku koło 
Raciborza. Filozofię i teologię ukończył Józef Gaw-
lina w seminarium we Wrocławiu. TuŜ przed świę-
ceniami zabrany został do Armii Pruskiej i wysłany 
na front palestyński. W 1918 r. dostał się do niewoli. 
Po powrocie na Śląsk otrzymał święcenia kapłańskie 
19 czerwca 1921 r. Pracę duszpasterską rozpoczął w 
parafii Dębieńsko, potem duszpasterzował w parafii 
Tychy, a następnie przeniósł się do Katowic, gdzie 
został sekretarzem generalnym nowo powstałej Kurii 
w Katowicach. Ksiądz Gawlina prowadził Akcję 
Katolicką i redagował dwa tygodniki katolickie: 
„Gościa Niedzielnego” i „Samstagsbote”. W 1926 r. 
Episkopat Polski załoŜył Katolicką Agencję Praso-
wą, a jej organizację powierzył księdzu Gawlinie.  

W 1930 r. ks. Gawlina powrócił na Śląsk, by na 
krótko objąć parafię św. Barbary w Królewskiej 
Hucie (Chorzów). 15 lutego 1933 r. został mianowa-
ny biskupem polowym Wojska Polskiego. Sakrę 
biskupią otrzymał z rąk kardynała Prymasa Augusta 
Hlonda wśród swych parafian w Królewskiej Hucie 
w dniu swego patrona - 19 marca 1933 r. AŜ do 
zakończenia II wojny światowej był związany z 
Wojskiem Polskim. Towarzyszył Ŝołnierzom w 
czasie niepewnego pokoju europejskiego lat trzy-
dziestych, był z nimi, kiedy z koszar szli na front. W 
kampanii wrześniowej został cięŜko ranny. 

Po zaleczeniu ran, przekroczył granicę i udał się 
do Rzymu, a następnie do Francji i Anglii, gdzie był 
równocześnie członkiem Rady Narodowej i preze-
sem Komisji do Spraw Zagranicznych. Pozostał na 
Zachodzie, szukając nowych moŜliwości utwierdza-
nia nadziei i dodawania otuchy. 

Po pakcie polsko-rosyjskim w 1941 r. bp Gawlina 
udał się do Rosji, by objąć opiekę nad Ŝołnierzami 
polskimi i deportowaną z Polski ludnością. Nawo-
ływał w koszarach: „Ślubujemy ojczyźnie naszej: 
miłość, wierność i uczciwość, jedność aŜ do śmier-
ci”. Jego zamiarowi pozostania z wygnańcami pol-
skimi połoŜyła kres rosyjska nota dyplomatyczna, z 
powodu której musiał Rosję natychmiast opuścić. 
Udał się do Persji, Mezopotamii i Palestyny, a w 
1943 r. - do Stanów Zjednoczonych, gdzie chciał 
przedstawić prawdziwe zamiary rosyjskiego komu-
nizmu w stosunku do reszty świata. 

W marcu 1944 r. bp Gawlina pośpieszył na front 
włoski, gdzie z 2. Korpusem Polskim pod dowódz-
twem generała dywizji Władysława Andersa stanął 
na Monte Cassino. Został ranny, polecał Bogu zabi-
tych, widział ogrom bohaterstwa i cierpienia.  

Gen. Anders tak powiedział w jednym z wywia-
dów: „Zdawałem sobie jednak sprawę, Ŝe Korpus i 
na innym odcinku miałby duŜe straty. Natomiast 
wykonanie tego zadania, ze względu na rozgłos, jaki 

Monte Cassino zy-
skało wówczas w 
świecie, mogło mieć 
duŜe znaczenie dla 
sprawy polskiej”. A 
jednak o polskich 
Ŝołnierzach zapo-
mniano. (...) 

Kilka lat po woj-
nie bp Józef F. Gaw-
lina powiedział w 
kazaniu: „Naród 
Polski podjął nie-
równą walkę, pokła-
dał nadzieję w pomocy sojuszników, lecz na począt-
ku pozostał sam”. Trudno wyliczyć wszystkie bitwy, 
w których Ŝołnierz, marynarz i lotnik polski krwią 
swoją okupywali zwycięstwo: kampania wrześnio-
wa, działanie dywizji we Francji, walki norweskie, 
obrona Wielkiej Brytanii i wiele innych, między 
nimi Powstanie Warszawskie. (...) Bp Gawlina bar-
dzo boleśnie, jako swój osobisty dramat, przeŜywał 
cierpienia Polski i Polaków.  

Nie wszyscy mogli wrócić do kraju. Polacy, który 
przeszli tysiące kilometrów przez mroźną Syberię, 
naokoło Morza Śródziemnego, przez Syrię, Libię do 
Włoch, musieli często szukać dla siebie miejsca 
wśród obcych. Bp Gawlina apelował gdzie mógł o 
pomoc dla uchodźców - o pracę, o mieszkanie. 

Po zakończeniu wojny, w 1945 r., bp Galwina zo-
stał ordynariuszem Polaków w Niemczech, a w 1949 
r. papieŜ Pius XII mianował go opiekunem polskich 
uchodźców w świecie. W listopadzie 1952 r. został 
arcybiskupem. Przeprowadzał wizytacje polskich 
parafii w Anglii, Niemczech, Francji, Belgii, Holan-
dii, Szwajcarii, Turcji, Ameryce i Australii. Ostatnią 
wizytę odbył w sierpniu 1964 r.  

Abp Gawlina otrzymał szereg odznaczeń pań-
stwowych i wojskowych, między innymi: Virtuti 
Militari, KrzyŜ Monte Cassino, angielski „Comman-
der of British Empire”, włoską komandorię z gwiaz-
dami, wielki krzyŜ maltański i wiele innych. W 
wojsku polskim miał stopień generała dywizji. 

W niedzielę 20 września 1964 r. Ksiądz Arcybi-
skup opracowywał przemówienie na temat opieki 
duszpasterskiej nad emigracją; miał je wygłosić 
nazajutrz. Odczytał je w Auli Soborowej abp Bara-
niak - juŜ po śmierci abpa Gawliny, który zmarł 
nagle w nocy z niedzieli na poniedziałek, 21 wrze-
śnia. 

Szczątki zmarłego Arcybiskupa spoczęły na Mon-
te Cassino. Takie było Ŝyczenie Biskupa Polowego - 
chciał na zmartwychwstanie i sąd ostateczny ocze-
kiwać wśród Ŝołnierzy. 
 


