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Gazetka parafialna jest wydawana przez Parafię Św. Floriana w Zawadzie
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA V ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH- 14 listopada 2021 r.
„Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7).
Jezus wypowiedział te słowa na kilka dni przed świętem Paschy, będąc na obiedzie w Betanii, w domu pewnego
Szymona, zwanego „Trędowatym”. Jak opowiada ewangelista, pewna kobieta weszła, trzymając alabastrowy
flakonik pełen bardzo cennego olejku, który następnie wylała na głowę Jezusa. Gest ten wzbudził wielkie zdumienie
i dał początek dwóm różnym reakcjom.
Pierwszą jest oburzenie wśród niektórych obecnych, wliczając w to uczniów, którzy, biorąc pod uwagę cenę
olejku – około 300 denarów, czyli równowartość rocznej zapłaty jednego pracownika – myślą, że byłoby lepiej go
sprzedać i oddać zarobione w ten sposób pieniądze dla ubogich. Według Ewangelii świętego Jana, Judasz staje
się wyrazicielem tego zdania: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?”.
Ewangelista odnotowuje: „Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i
mając trzos wykradał to, co składano” (12, 5-6). To nie przypadek, że ta ciężka krytyka wychodzi z ust zdrajcy: jest
to dowód na to, że ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami.
Pamiętamy, w odniesieniu do tej sytuacji, o mocnych słowach Orygenesa: „Judasz wydawał się troszczyć o ubogich.
Jeśli teraz jest jeszcze ktoś, kto ma sakiewkę Kościoła i jak Judasz wypowiada się w imieniu ubogich, ale potem
bierze dla siebie to, co tam wkładają, niech ma swój udział razem z Judaszem”. (…)
Druga reakcja pochodzi od samego Jezusa i pozwala na zrozumienie głębokiego sensu gestu, który wykonała
kobieta. Mówi On: „Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie” (Mk 14,
6). Jezus wie, że Jego śmierć jest bliska i dostrzega w tym geście uprzedzające namaszczenie swojego martwego
ciała, przed złożeniem w grobie. Wizja ta przekracza wszelkie oczekiwania współbiesiadników. Jezus przypomina
im, że pierwszym biednym jest On sam, najbiedniejszy z biednych, ponieważ reprezentuje ich wszystkich. Syn Boży
akceptuje gest tejże kobiety również w imieniu ubogich, samotnych, osób z marginesu oraz dyskryminowanych.
Ona natomiast, w swojej kobiecej wrażliwości, okazuje się być jedyną, która pojmuje stan duszy Pana. Anonimowa
kobieta, być może przez to przeznaczona, by reprezentować cały świat kobiecy, który na przestrzeni wieków nie
będzie miał głosu i dozna przemocy, rozpoczyna znaczącą obecność kobiet, które biorą udział w szczytowym
momencie życia Chrystusa: w ukrzyżowaniu, śmierci oraz w pogrzebie, a następnie w ukazaniu się światu
Zmartwychwstałego. Kobiety, tak często dyskryminowane, trzymane z daleka od miejsc odpowiedzialnych, na
kartach Ewangelii są natomiast bohaterkami historii objawienia. Jakże wymowne są końcowe słowa Jezusa, które
łączą tę kobietę z wielką misją ewangelizacyjną: „Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić
będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła” (Mk 14, 9). (..)
Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze
bardziej w naszych Kościoła lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie
ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy
dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie
czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć…Ważne jest, by zrozumieć, jak się czują, czego
doświadczają, jakie pragnienia mają w sercu. Przyjmijmy za własne przejmujące słowa księdza Primo
Matzzolariego: „Chciałbym was prosić, żebyście nie pytali mnie, czy są biedni ludzie, kim są i ilu ich jest, bo obawiam
się, że takie pytania stanowią rozproszenie lub pretekst do unikania dokładnego wskazania sumienia i serca”.
Nigdy nie liczyłem ubogich, ponieważ nie można ich zliczyć: ubogich się przytula, a nie liczy». Biedni są wśród
nas. Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy biedni,
ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia
oraz narzędziem zbawienia.
ż

INTENCJE MSZALNE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela

14
listopada

8.00 Msza św.:
Za †† dziadków Gabrielczyk, Czech i Jończyk oraz chrzestnych i za †† z rodziny
10.30 Msza św.:
Za †† Krystynę Cichosz i Jana Dziurę oraz za †† z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 Nieszpory niedzielne

Św. Alberta Wielkiego, biskupa i Dr. Kościoła
Poniedziałek

15

18.00 Msza św.:
Za † Małgorzatę Wieczorek oraz za †† z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące

listopada

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU
Wtorek

16

listopada

18.00 Msza św.:
Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz z prośbą
o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Polok oraz za †† męża i ojca
Konrada, rodziców oraz za †† z pokr.

Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Środa
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18.00 Msza św.:
Za †† matkę Annę, ojców: Pawła, Eryka i Krystiana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

listopada

Bł. Karoliny Kózkowny, dziewicy i męcz.
Czwartek

18
listopada
Piątek
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17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 Msza św.:
Za † Henryka Świerc - I. rocz. śmierci
17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):
Za †† męża i ojca Jerzego Krok, rodziców z obu stron, 3 braci, 2 szwagrów, 2 szwagierki
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
Sobota
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18.00 Msza św. niedzielna:
Do Op. Bożej oraz za wst. Matki Bożej i św. Floriana z podz. za odebrane łaski oraz z prośbą
o Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie Mateja oraz za †† rodziców
Pawła i Gertrudę Panicz. Piotra i Wiktorię Mateja oraz za †† z pokr.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Niedziela

21
listopada

8.00 Msza św.:
Za † Małgorzatę Glombek - I. rocz. śmierci
10.30 Msza św.:
Za † Weronikę Kowalik - 30. dzień po śmierci
15.00 Uroczyste Nieszpory
/z wręczeniem „Drogi do nieba” Dzieciom kl. III/

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!
Chrystus Królem, Chrystus Panem,
Chrystus Włłladcą nam!
****************
KANCELARIA PARAFIALNA
w tym tygodniu (od 15 do 19. listopada br.) jest nieczynna!
W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt: nr  695 331 715.

INTENCJE MSZALNE
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
8.00 Msza św.:
Za † Małgorzatę Glombek - I. rocz. śmierci
10.30 Msza św.:
Za † Weronikę Kowalik - 30. dzień po śmierci
15.00 Uroczyste Nieszpory
/z wręczeniem „Drogi do nieba” Dzieciom kl. III/

Niedziela

21

listopada

Św. Cecylii, dziewicy i męcz.
Poniedziałek

22

18.00 Msza św.:
Za †† rodziców Pawła i Konstantynę Malek, brata Ryszarda oraz za †† z rodziny

listopada

Św. Klemensa I, papieża i męczennika
Wtorek
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10.00 Pogrzeb śp. Wiktorii Cebula
18.00 Msza św.:
1. Za †† rodziców Martę i Henryka Lyra, Teresę i Rocha Rippel, brata Antoniego oraz
za †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Walentynę Deegan - 30. dzień po śmierci

Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy
Środa

24
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8.00 Msza św.:
Do M. Bożego i przez wst. Matki Boskiej Bolesnej za †† Członków Apostolstwa Dobrej
Śmierci z naszej Parafii
11.00 PRZECHÓD
Pogrzeb śp. ks. Romana Halupczok

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
Czwartek
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Piątek

26
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Sobota
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17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 Msza św.:
Za † Gizelę Skrzipczyk - I. rocz. śmierci
17.30 Msza św. szkolna (dla dzieci i młodzieży):
Za †† ojców Jerzego Gogolok i Pawła Ryba, Hildegardę Szymasek, jej braci, dziadków
z obu stron oraz †† z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Msza św. niedzielna:
1. Za †† Anastazję i Jana Letzybil, Józefa Ochentel oraz †† z pokr. i za dusze w czyśćcu
cierpiące
2. Za † Jerzego Gołaś - 30. dzień po śmierci

KONIEC OKRESU ZWYKŁEGO

NOWY ROK LITURGICZNY
I NIEDZIELA ADWENTU

Niedziela

28
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8.00 Msza św.:
1. W intencji Parafian oraz o dobre przeżycie czasu Adwentu
2. Za †† rodziców Apolonię i Henryka Wencel, Urszulę i Wernera Kaluza, brata Józefa
oraz za †† z pokr.
10.30 Msza św.: Sakrament Chrztu Świętego
1. W intencji Parafian oraz o dobre przeżycie czasu Adwentu
2. Przez wst. Anioła Stróża z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dziecka przyjmującego
Chrzest Święty Zuzanna Maria Bartyla oraz o Boże błog. dla rodziców i chrzestnych
15.00 Nieszpory adwentowe
/z poświęceniem wieńców adwentowych/

A.M.D.G.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXIII Niedziela Zwykla – 14.11.2021
WIERNI MAJĄ OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA W OBIEKTACH KULTU RELIGIJNEGO!
KOMUNIA ŚWIĘTA MOŻE BYĆ PRZYJMOWANA DO UST I DO RĄK.

 Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i ks. Biskupa w naszym kościele podczas liturgii może uczestniczyć
do 75% miejsc siedzących i stojących. Jest już także woda święcona w kropielnicach!

 Dzisiaj przeżywamy XXXIII Niedzielę Zwykłą oraz V. Światowy Dzień Ubogich.
Nieszpory niedzielne o godz. 1500. Zapraszam do wspólnej modlitwy Kościoła...

 We wtorek (16.11) obchodzimy ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
Matki wszystkich kościołów w naszej diecezji. Eucharystia o godz. 1800.
Módlmy się za naszą diecezję u progu Jubileuszu 50. lecia istnienia Diecezji Opolskiej!

W

OPOLU –

 W czwartek (18.11) ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700.
 W piątek (19.11) Eucharystia o godz. 1730 na którą szczególnie zapraszam dzieci i młodzież.
 Wybory do nowej PRD i PRE. W dzisiejszą niedzielę (14.11) upływa termin zgłaszania kandydatów!
 KANCELARIA PARAFIALNA w tym tygodniu będzie nieczynna! W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt
pod nr tel. +48 695 331 715.
 OGŁOSZENIE SOŁTYSA:
Szanowni Mieszkańcy Zawady w Świetlicy Wiejskiej (przy remizie OSP Zawada) będzie okazja do odebrania druków opłat na Gminną Spółkę
Wodną w dniach: 17.11 (środa) w godz. 1700-2000; 18.11 (czwartek) w godz. 1600-1930 i 19.11 (piątek) w godz. 1600-1900.
 Polecam prasę katolicką: GOŚĆ NIEDZIELNY (cena 6 zł)…i POSŁANIEC ŚW. FLORIANA.
KALENDARZ DEKANATU SIOŁKOWICKIEGO NA 2022 ROK (cena 4 zł - w zakrystii).
 „BÓG ZAPŁAĆ” WAM

ZA WSZELKIE DOBRO, OFIARY I ŻYCZLIWOŚĆ !

* kolekta w dzisiejszej niedzieli (14.11)
* zbiórka do puszki dzisiaj (14.11)
* kolekta w przyszłą niedzielę (21.11)
* zbiórka do puszki za tydzień (21.11)
* kolekta w niedzielę (28.11)
* zbiórka do puszki w niedzielę (28.11)

przeznaczona na OPAŁ (!)
przeznaczona na cele gospodarcze na cmentarzu...etc.
przeznaczona na potrzeby parafii
przeznaczona na „Dom Nadziei” w Opolu (s. Aldona SSpS)
przeznaczona na potrzeby parafii
przeznaczona na Pomoc Migrantom (zbiórka ogłoszona przez KEP z 21.11)

NR KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII: 17 1240 5178 1111 0010 5770 2071

UROCZYSTOSC JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA– 21.11.2O21
9
II

 Dziś przeżywamy UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Jest to ostatnia
Niedziela Roku Liturgicznego. Gościmy dziś w naszej parafii S. M. Aldonę ze Zgromadzenia „Sióstr Werbistek”
(SSpS) „Bóg zapłać” Siostrze za Słowo-świadectwo, a Wam za ofiary na „Dom Nadziei” w Opolu.
Uroczyste Nieszpory o godz. 1500 z wręczeniem książeczek „Droga do nieba” Dzieciom kl. III (komunijnym).
Zapraszam także Rodziców do wspólnej modlitwy!
 W czwartek (25.11) ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU od godz. 1700.
Kancelaria parafialna w tym dniu będzie nieczynna!
 W piątek (26.11) Eucharystia o godz. 1730 na którą szczególnie zapraszam dzieci i młodzież.
Po Mszy św. spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z kl. VIII szkoły podstawowej
i kl. I szkoły ponadpodstawowej.
 W przyszłą niedzielę (28.11) rozpoczynamy OKRES ADWENTU.
Po mszach św. będzie możliwość nabycia kartek boż0narodzeniowych ręcznie robionych przez nasze Marianki!
Nieszpory adwentowe o godz. 1500 z poświęceniem wieńców adwentowych, lampionów adwentowych, świec
wigilijnych i opłatków. Zapraszam!
 INTENCJE MSZALNE NA ROK 2022 przyjmowane są w kancelarii parafialnej.

Wasz proboszcz - ks. Mariusz Sobek

