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XXXIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (25,14-30)
„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek,
mając się udać w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im
swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu
jeden, kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.
Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on równieŜ zyskał drugie dwa.
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył
pieniądze swego pana. Po dłuŜszym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć
talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł równieŜ i ten,
który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem.
Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem,
Ŝeś jest człowiek twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się
więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły
i gnuśny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. KaŜdemu bowiem, kto ma,
będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”

T

en człowiek będący gospodarzem bez wątpienia oznacza Chrystusa, który po zmartwychwstaniu jako zwycięzca wstępuje do Ojca. Zwołał
Apostołów i przekazał im naukę Ewangelii. Przydzielił jednemu więcej, a drugiemu mniej nie dlatego, Ŝe kierował się szczodrobliwością i powściągliwością, lecz stosownie do sił tych, co te dary
przyjmowali (...) Tego, co z pięciu talentów uczynił
dziesięć i tego, co z dwóch uczynił cztery, przyjmuje z podobną radością, nie bacząc na wielkość zysku, ale na ich dobrą wolę. Pod pięcioma zaś,
dwoma i jednym talentem rozumiemy bądź róŜne
łaski, bądź teŜ w pierwszym przypadku wszystkie
sprawne zmysły, w drugim zdolność pojmowania i
działania, w trzecim rozsądek, którym ludzie róŜnią

się od zwierząt. [Pierwszy sługa] otrzymawszy
sprawne zmysły pomnoŜył w sobie znajomość
rzeczy niebiańskich: z tego, co stworzone, wnosząc
o istnieniu Stwórcy, z tego zaś, co cielesne, wnioskując o istnieniu Tego, który nie ma ciała. (...)
Drugi sługa czegokolwiek nauczył się w Prawie,
podwoił w praktykowaniu Ewangelii, bądź teŜ
pojął wiedzę i uczynki Ŝycia doczesnego jako odbicie przyszłej szczęśliwości. (...) „Wejdź do radości
twego pana” – cóŜ większego moŜe być dane wiernemu słudze, jeśli nie to, Ŝe moŜe być razem z
panem i oglądać radość pana swego? (...) Wszystko, cokolwiek posiadamy w doczesności w porównaniu z dobrami przyszłymi jest małe i niewiele
znaczy.
św. Hieronim ( † 419)
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Poniedziałek – 17 listopada 2014 – św. ElŜbiety Węgierskiej, zakonnicy
Łk 18,35-43
630
Za † Teodora Zgolińskiego (od sąsiadów z ulicy Pomnikowej)
700
O BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Eugenii i Józefa oraz za †† ich rodziców:
Annę i Alfreda, Helenę i Czesława
1800 1. Za †† rodziców Marię i Wojciecha Hipnarowicz, braci Stanisława, Bronisława i Kazimierza
2. Za †† rodziców Stefanię i Jana Janiszewskich w 4. rocznicę śmierci
Wtorek – 18 listopada 2014 – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Łk 19,1-10
630
Za †† rodziców Albertynę i Alojzego Podeszwa, za †† z rodziny i pokrewieństwa, brata Herberta, bratanicę Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące
800
W języku niemieckim: Für verstorbene Anna und Georg Sklorz, Eleonore und Edward Scheiber
900
Za †† męŜa Stanisława, syna Andrzeja Pielczyk, rodziców i rodzeństwo
Za †† rodziców Wandę i Stefana
1800
Środa – 19 listopada 2014 – bł. Salomei, dziewicy
Łk 19,11-28
630
Za †† rodziców Annę i Franciszka Siwek
700
Za † Władysława Słowikowskiego w 3. r. śmierci, † syna Jerzego i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do BoŜej Opatrzności i Serca Pana Jezusa w intencji Krzysztofa z okazji 25. rocznicy urodzin
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† rodziców Józefa i Antoninę Piechaczek, †† siostry Agnieszkę, Adelę, Annę i Marię oraz
za †† z rodziny Piechaczek
Czwartek – 20 listopada 2014 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
Łk 19,41-44
630
Do Anioła StróŜa w int. wnuczki Marty o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
700
Za †† rodziców Otolię i Konstantego Borysowicz oraz † siostrę Barbarę w rocznicę śmierci
1630
Szkolna: Za † ojca Jana Kunik, dziadków Kunik, Skiba i †† z pokrewieństwa
1800 1. Za †† rodziców Karola i Katarzynę Głąbik oraz za †† z rodziny
2. Za † Jana Miśta w 1. rocznicę śmierci
Piątek – 21 listopada 2014 – Ofiarowanie NMP
Łk 19,45-48
630
Za † ojca Jana i wszystkich †† z rodziny Gołębiewiczów i Dziekanów
Za †† rodziców Macieja i Karolinę, Jana i Katarzynę, ciocie i wujków i wszystkich †† z obu
900
stron, †† kapłanów ks. Jana Posta i ks. Alojzego Jurczyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Katarzynę i Jana Madej
2. Za †† rodziców Marię i Oskara Hibner, †† braci
1900
Msza Święta młodzieŜowa dla całego dekanatu na oficjalne rozpoczęcie przygotowań do
Światowych Dni MłodzieŜy
Sobota – 22 listopada 2014 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Łk 20,27-40
630
Za † Leokadię Gajny w 3. rocznicę śmierci
700
Za † Emila Mecnera (od sąsiadów z ulicy Ocickiej 1 – 3a)
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Ku czci św. Cecylii w intencji zespołów śpiewaczych naszej parafii
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† zięcia Leszka Szewczuk w 8. rocznicę śmierci, brata Edwarda,
męŜa Tadeusza, rodziców, teściów i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1930
Koncert z modlitwą uwielbienia
Niedziela – 23 listopada 2014 – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † Józefa Garbas w 13. rocznicę śmierci
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Ku czci św. Katarzyny w intencji pracujących, emerytowanych i wszystkich zmarłych kolejarzy
1030
Za † Franciszka Jabłońskiego, †† Antoniego i Józefę, Stanisława i Domicelę Rudzki oraz za ††
z rodziny
1200
Za †† rodziców Anielę i Stanisława Tarnowskich, syna Antoniego i za †† z rodziny
1700
RóŜaniec za młode pokolenie
1730
Nieszpory niedzielne
1800
Za † Ŝonę i matkę Eugenię Niklewicz w 6. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron
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W tym tygodniu modlimy się: o owocne przygotowania do Światowych Dni MłodzieŜy
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na
nieszpory niedzielne.
• W poniedziałek o 1700 próba chóru, o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. Tego dnia przypada wspomnienie bł. Karoliny,
patronki ludzi młodych. Będzie moŜliwość uczczenia relikwii bł. Karoliny.
• We wtorek o godz. 1900 odbędzie się naboŜeństwo – celebracja dla kandydatów do bierzmowania,
uczniów klas I i II gimnazjum.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu będą spotkania dla dzieci przygotowujących się do
spowiedzi i Komunii Świętej. Spotkanie Marianek po Mszy szkolnej o 1715.
• W czwartek o 1730 modlitwa RóŜańcowa a po wieczornej Mszy spotkanie Rodziny Radia Maryja.
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W tym tygodniu w piątek w naszym kościele odbędzie się Msza Święta dla całej młodzieŜy naszego dekanatu. Będzie to modlitewne, oficjalne rozpoczęcie przygotowań do Światowych Dni MłodzieŜy. Rozpoczęcie o 1930. W sobotę zapraszamy na wieczór uwielbienia.
• Tylko do 24 listopada będą trwały zapisy na wyjazd do Pragi na Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę z Taizé. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
• Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego, niedziela Chrystusa Króla. O godz. 900 Msza Święta
ku czci św. Katarzyny w intencji kolejarzy.
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii jest do nabycia „Droga do nieba” z duŜym i małym drukiem a takŜe opublikowana kronika naszej parafii autorstwa pierwszego proboszcza, ks. Jana Posta.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa, ostatnia
zbiórka na pokrycie kosztów remontu organów. Za tydzień w odpowiedzi na apel Prezydium Episkopatu Polski moŜliwość wsparcia materialnego dla diecezji sosnowieckiej po tragicznym poŜarze katedry w Sosnowcu. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
• Herbert Grzesiczek, lat 69, z ul. Katowickiej 19
• Józef Czekała, lat 90, zam. na ul. Opawskiej 76
• Ewa Kelner, lat 60, zam. na ul. Słowackiego 69
• Janina Rolnik, lat 70, zam. na ul. Katowickiej 15
• Maria Winkler, lat 49, zam. na ul. Słowackiego 79
• Marek Gnot, lat 49, zam. na ul. Kossaka 61
• Maria Zięba, lat 82, zam. na ul. Polnej 8
• Wacław Kowal, lat 56, z ul. Miechowskiej 4
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie

Słowo Biskupa opolskiego z okazji 25-lecia reaktywowania Caritas Diecezji Opolskiej
Drodzy Diecezjanie,
autor Księgi Przysłów w odczytanym przed chwilą
poemacie o kobiecie dzielnej, wśród wielu przymiotów, które sławią jej geniusz, wylicza wraŜliwość na
potrzeby najsłabszych: „Otwiera dłoń ubogiemu, do
nędzarza wyciąga swe ręce”. Postawa kobiety jest
przeciwieństwem tego, co obserwujemy w zachowaniu trzeciego sługi z dzisiejszej Ewangelii, który
otrzymawszy od Boga talent, dar, zatrzymuje go tylko
dla siebie i ukrywa, zakopując w ziemi. Postawa
otwartości na drugich, dzielenia się, pomagania innym
posiada w Biblii i w Kościele długą i utrwaloną tradycję. Przykładem tego, Ŝe miłość bliźniego przynaleŜy
do natury Kościoła i jest jego niezbywalnym zadaniem, było ustanowienie siedmiu diakonów. Wraz z
utworzeniem ich Kolegium, posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo i w sposób zorganizowany,
została wprowadzona do fundamentalnej struktury
Kościoła. RównieŜ Kościół opolski zachowuje stałą
świadomość, Ŝe nie moŜe zaniedbać posługi miłości,
tak jak nie moŜe zaniedbać sakramentów i Słowa.
Zakres tej posługi, jej intensywność i skuteczność są

oczywiście uzaleŜnione od uwarunkowań epoki, w
jakiej przychodzi ją realizować. Pośród wielu organizacji katolickich, które skupiają wiernych i pełnią
dzieła miłosierdzia, szczególne miejsce przypada
diecezjalnej Caritas. Jej wyjątkowa rola polega na
tym, Ŝe została powołana przez hierarchię kościelną,
w swej posłudze reprezentuje biskupa i poddaje się
całkowicie jego przewodnictwu. 9 listopada br. minęło 25 lat od dnia, kiedy Caritas Diecezji Opolskiej
rozpoczęła swoją działalność. Była pierwszą Caritas
diecezjalną w Polsce, która została przywrócona Kościołowi po przemianach ustrojowych w 1989 r. Jej
reaktywowanie nastąpiło po 40 latach ograniczania a
nawet niszczenia przez władze komunistyczne charytatywnej posługi Kościoła. Po 1945 roku odebrano
Kościołowi wszystkie szpitale i ambulatoryjne placówki opieki medycznej, domy opieki, sierocińce,
ochronki, Ŝłobki, przedszkola, internaty, misje dworcowe, świetlice oraz inne placówki opiekuńczowychowawcze. Działania dobroczynne obłoŜono 65%
podatkiem. Po czterech dekadach okazało się, Ŝe nie
ma tak sprawiedliwego porządku państwowego, który
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mógłby uczynić zbędną posługę miłości Kościoła.
Zawsze będzie cierpienie, które potrzebuje pocieszenia. Zawsze będzie samotność, która potrzebuje obecności. Zawsze będą sytuacje materialnego niedostatku, w których konieczna jest pomoc bliźniego (por.
Dce nr 28). Dlatego 25 lat temu Kościół opolski inspirowany Ewangelią, na nowo podjął słuŜbę dla społeczeństwa na miarę człowieka, jego godności i powołania. Rozpoczął się proces przywracania posługi
caritas, która obok udzielania sakramentów i głoszenia
Słowa naleŜy do istotnych funkcji Kościoła i nie moŜe
być od nich oddzielona (por. Dce nr 25).
Nawiązując do prowadzonej przed wojną, a takŜe
przez kilka lat powojennych, opieki sióstr zakonnych
nad chorymi w parafiach, Caritas Diecezji Opolskiej
zbudowała nowoczesny system pielęgniarskiej opieki
domowej pod nazwą Stacje Opieki Caritas. Co roku z
działalności stacji korzysta około 13 tysięcy pacjentów. Dzięki pomocy pielęgniarek mogą oni przeŜywać swoją chorobę i starość w domu, pośród bliskich i
przyjaciół. Naśladując przykład Jezusa – Dobrego
Samarytanina, Caritas utworzyła w gminach gabinety
rehabilitacyjne. Ich bliskość i dostępność powoduje,
Ŝe rehabilitanci mogą usprawniać rocznie 30 tysięcy
pacjentów, których dotknęły róŜnego rodzaju problemy zdrowotne. Przypomnieć trzeba, Ŝe te dwa pionierskie projekty pomocy medycznej, podobnie jak
wyposaŜenie szpitali oraz gminnych i wiejskich
ośrodków zdrowia, na początku lat 90-tych, w nowoczesną aparaturę medyczną, zrealizowane zostały
dzięki funduszom zagranicznym, zwłaszcza pomocy z
Niemiec. Mądrości arcybiskupa Alfonsa Nossola i
jego pasterskiej dalekowzroczności zawdzięczamy, Ŝe
projekty te od początku słuŜą wszystkim mieszkańcom naszej diecezji i pomagają w procesie integracji.
Musimy jednak otwarcie przyznać, Ŝe działania te nie
wydałyby tylu dobrych owoców bez wsparcia i gotowości współpracy ze strony samorządów i instytucji
państwowych. Bardzo dziękuję za ich postawę otwartości i chęci pomocy.
Wielkim dziełem, które potrafi rozjaśnić i przemienić trudne sytuacje, jest działalność Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu. RównieŜ praca ośrodków
terapeutycznych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych pomaga patrzeć na Ŝycie w takiej perspektywie, w jakiej widzi je Bóg. Działalność hospicjum w
Starych Siołkowicach pozwala ludziom godnie przeŜyć ostatnie chwile ziemskiego Ŝycia. Postawa zatrudnionych w nim lekarzy i pielęgniarek jest protestem przeciw napierającej na nas z coraz większą siłą
kulturze śmierci i jej propozycji eutanazji.
Warto wspomnieć takŜe o posłudze ponad trzech
tysięcy wolontariuszy, zaangaŜowanych w Parafialnych Zespołach oraz Szkolnych Kołach Caritas. Kar-
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miąc głodnych, przyodziewając nagich, odwiedzając
chorych pokazują, Ŝe miłość bliźniego jest istotną
częścią kultury chrześcijańskiej. Działając w imię
miłości i na sposób właściwy miłości, wnoszą cenny
wkład w dzieło ewangelizacji, gdyŜ język miłości jest
językiem uniwersalnym, zrozumiałym dla wszystkich.
Współpracownikom wszystkich wymienionych i
nienazwanych placówek Caritas oraz wolontariuszom
działającym w zespołach i pojedynczo, którzy czujnie
reagują, aby ulŜyć bliźnim w momentach fizycznego i
duchowego cierpienia, składam słowa uznania i serdecznej wdzięczności. Rozwijajcie nadal Waszą działalność.
Drodzy Bracia i Siostry, korzystając z okazji, pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt charytatywnej działalności Kościoła, który muszą uwzględnić
wszyscy w nią zaangaŜowani. W Dziejach Apostolskich czytamy, Ŝe Apostołowie usiłując sprostać obowiązkowi pomagania biednym, wybrali siedmiu męŜczyzn i kładąc na nich ręce, w modlitwie prosili o moc
Ducha Świętego. Jest to dla nas, ludzi przyzwyczajonych do oceniania wszystkiego miarą produktywności
i skuteczności, waŜne wskazanie, gdyŜ pełniąc dzieła
miłosierdzia, nie moŜemy być tylko organizatorami,
którzy potrafią „działać”, lecz winniśmy „działać” w
Duchu Świętym, w duchu Chrystusa. W posłudze
miłosierdzia, podejmowanej przez Kościół, musi być
obecny Duch Święty. On jest milczącym bohaterem,
który kieruje nas ku Bogu, a przez to uzdalnia do
czynienia dobra. Zrozumiała to między innymi bł.
Matka Teresa z Kalkuty, która nie załoŜyła zgromadzenia socjalnych aktywistek, lecz zgromadzenie
sióstr, które z kontemplacji BoŜego Oblicza czerpią
siłę do słuŜby potrzebującemu człowiekowi. Zanim
siostry Matki Teresy wyruszają do slumsów, spędzają
długi czas na modlitwie i adoracji Najświętszego
Sakramentu, gdyŜ czas poświęcony Bogu na modlitwie nie tylko nie szkodzi skutecznej miłości bliźniego, ale w rzeczywistości jest jej niewyczerpanym
źródłem (por. Dce nr 36). JeŜeli serce człowieka jest
dobre, wtedy wszystko staje się dobrem. Dzieląc się z
Wami tą refleksją, pragnę zachęcić Was, byście siły i
natchnienia do niesienia pomocy człowiekowi czerpali z właściwego źródła. Dla nas, chrześcijan, tym
źródłem jest spotkanie z Chrystusem, zwłaszcza w
Eucharystii. Uczestniczymy we Mszy św., gdyŜ ona
jest Ŝyciowym centrum Kościoła, jest sakramentem
miłości.
Raz jeszcze dziękuję Wam za Waszą posługę caritas. Niech Pan, który ofiarował samego siebie dla
zbawienia człowieka, będzie dla nas wzorem i dopomaga nam kaŜdego dnia tracić swoje Ŝycie, a zarazem
odnajdywać je w słuŜbie Bogu i człowiekowi.
Wasz Biskup Andrzej Czaja
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