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Refleksja 

Jak dobrze jest mieć sprawy w swoich rękach! Jak dobrze mieć wszystko pod 

kontrolą! Jak przyjemne jest to poczucie, że się panuję nad sytuacją! Nic nie 

zaskakuje, nic nie burzy spokoju. Kto by tak nie chciał.  

Pieniądze dają poczucie panowania, bezpieczeństwa, roztaczając przed 

umysłem i sercem wiele możliwości. Poza tym, jak masz pieniądze, to masz 

spokój. Masz utrzymanie, masz na ewentualne leczenie i jeszcze wystarczy na 

świetne wakacje. Gdy nie ma pieniędzy, zaczynają się mnożyć niepokoje, 

wkrada się destabilizacja, pojawia nerwowość.  

Zapytajmy samych siebie o jedno: Co podtrzymuje nasze życie. Pieniądze? Jeśli 

tak jest, to trzeba uczciwie nazwać je naszym bogiem! Jeśli się na nich opieram 

i tracę grunt pod nogami, gdy ich brakuje, będzie to niezawodny znak, że one 

były i pozostają moim bogiem. I to nie są wcale słowa na wyrost. Bóg jest 

właśnie tym czymś, na czym się opieram. Jeśli doznaję spokoju  

i bezpieczeństwa z powodu mojego portfela, to w nim jest mój bóg i – nie 

czarujmy się – że to jest Jezus Chrystus. On zauważył wdowę, która swą 

kieszeń była w stanie opróżnić. On wyraźnie pochwalił ubogą kobietę, która 

„wrzuciła najwięcej ze wszystkich”, bo „wrzuciła wszystko, co miała, całe swe 

utrzymanie”. Choć nie znamy jej historii, to wiemy jedno: wierzyła, że da radę  

i przeżyje, pomimo ofiary ze wszystkiego, co miała. Można o niej też 

powiedzieć, że na pieniądzach się na pewno nie opierała i że za to właśnie 

pochwalił ją Jezus. Za co? Że była tak lekkomyślna, nierozsądna, bo oddała 

wszystkie swoje oszczędności… 

Czy Jezus Chrystus da radę zaspokoić Twoje potrzeby, gdy zrobisz to co 

wdowa? Jezus nie żartował, gdy mówił: „O nic się już nie troskajcie, bo dzień 

jutrzejszy sam się o siebie zatroszczy?” Gdy nie spróbujesz zaryzykować 

wszystkim, jak wdowa z Ewangelii, możesz nie poczuć, co to znaczy, że Bóg 

cię niesie i podtrzymuje. 

ks. Tomasz Pocałujko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus nauczając mówił do 

zgromadzonych: „Strzeżcie się 

uczonych w Piśmie.  

Z upodobaniem chodzą oni w 

powłóczystych szatach, lubią 

pozdrowienia na rynku, pierwsze 

krzesła w synagogach i zaszczytne 

miejsca na ucztach. Objadają domy 

wdów i dla pozoru odprawiają 

długie modlitwy. Ci tym surowszy 

dostaną wyrok”. Potem usiadł 

naprzeciw skarbony i przypatrywał 

się, jak tłum wrzucał drobne 

pieniądze do skarbony. Wielu 

bogatych wrzucało wiele. Przyszła 

też jedna uboga wdowa i wrzuciła 

dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: 

Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 

Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 

wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. (Mk 12,38-44) 

Trudno jest zrezygnować ze swoich praw i oddać coś, co uważamy za swoją 

własność, nawet gdy skłania nas ku temu sumienie. Słowo Boże głosi dziś 

pochwałę dwóch ubogich wdów, hojnie obdarowujących Boga i ludzi tym, co 

posiadały. Takiej postawy uczy nas również sam Jezus, który ofiarował samego 

siebie dla zgładzenia naszych grzechów. Obyśmy przyjmując Go w Eucharystii, 

nie rezygnowali z Jego aprobaty, pokoju, bliskości dla drobiazgów niewartych 

więcej niż garść mąki, kropla oliwy czy dwa drobne pieniążki. 

Ka nc e la r ia  pa raf ia ln a  c zy nn a :    

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30

. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 12.11; wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. 

7
00

 Za † Reginę Myśluk w 7. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za † Henryka Szoja w 2. rocznicę śmierci, †† z rodziny Szoja i Kalitowski. 

Wtorek  13.11;  – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka  

i Krystyna, pierwszych męczenników Polski. 

7
00

 Za † męża i ojca Andrzeja Fikus, †† Zofię i Antoniego Fikus, rodziców Natalię  

i Edwarda Stawirej, Piotra i Krzysztofa Zawieja oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00 

Do Bożej Opatrzności (…) o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 

Chudala. 

Nabożeństwo Fatimskie 

Środa – 14.11; wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. 

7
00

 Za †† Helenę i Władysława Lewandowskich i dusze w czyśćcu cierpiące – od 

rodziny. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Suchanek.  

Czwartek – 15.11 

7
00

 ………………………………………………………………………………….. 

18
00

 Za † mamę Ritę Kubata w kolejną rocznicę śmierci, †† ojca Jana i brata 

Bernarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 16.11; święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu. 

7
00

 Za †† dziadków Emilię i Józefa, Helenę, Gabrielę i Helmuta oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące – od rodziny Reisch. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Kornelii Boruszek z okazji 50. rocznicy 

urodzin. 

Sobota – 17.11; wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Stefanii i Huberta Piosek z okazji  

60. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

12
00 

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji o. Krzysztofa Ościłowskiego z okazji  

50. rocznicy urodzin i Elżbiety Chmurskiej z okazji urodzin oraz o Boże 

błogosławieństwo obu rodzin.  

18
00

 Za †† Zuzannę i Michała Bużowicz, Mariana Pyzara. 

Niedziela – 18.11 – XXXIII Zwykła. 

7
00

 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa o łaskę zbawienia dla †† chrzestnych 

Marii i Jana oraz ks. Stanisława Szulca.  

8
15 

Za † Krystynę Mandalka w 2. rocznicę śmierci.  

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Doroty i Wernera Stawik z okazji 60. 

rocznicy ślubu i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji dzieci przyjmujących chrzest św.: Scarlett Celina 

Samulewska i Aleksander Jerzy Bugajski. 

16
30 

Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jadwigi Szoja w 70. rocznicę urodzin 

oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś o godz. 16
30

 Nieszpory niedzielne.  

 We wtorek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie.  

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 1. roku przygotowania. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego  

 W piątek o godz. 18
30

 zbiórka dla ministrantów.  

 W niedzielę o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci. Nauka 

przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 17
00 

w salce.  

 Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko we wtorek  

i w czwartek. 

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi  

w Potrzebie, a za tydzień zbiórka na remont organów. 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. 

 


