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Przeżywamy dziś kolejną rocznicę poświęcenia naszego Kościoła.
Dziś obchodzimy V Światowy Dzień Ubogich. Towarzyszy mu hasło: «Ubogich zawsze
macie u siebie». Papież Franciszek zachęca nas do wrażliwości i otwartości serca na
potrzeby osób ubogich i bezdomnych. W naszej diecezji centralne obchody Dnia Ubogich
będą miały miejsce w katedrze opolskiej o 12.00 Biskup Opolski Andrzej Czaja odprawi
Eucharystię w intencji wszystkich ubogich i potrzebujących. Po Mszy św. w ogrodzie
biskupim odbędzie się poczęstunek dla biednych i samotnych.
W czwartek zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, a po niej na spotkanie ministrantów,
lektorów i kandydatów.
Są jeszcze wolne intencje w listopadzie i grudniu. Można także zamawiać Msze św. na
2022 r.
Dziękuję za sprzątanie naszej świątyni, ofiary na kwiaty, za wszelkie prace na rzecz
naszej parafii.
W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. Za tydzień przed kościołem
zbiórka na poszkodowaną przez wybuch gazu rodzinę z Polskiej Nowej Wsi.
W przyszłą sobotę S. Radosława zaprasza na spotkanie wszystkie Marianki. O godz.
13.00 – grupa młodsza, o godz. 14.00 – grupa starsza.
Za tydzień w Niedzielę 21.11.2021 r. Przeżywać będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata. Jest to jednocześnie święto Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii
Świętej.
PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły
ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza
i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, odpusty zupełne
za wiernych zmarłych.
Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. Jest nowy Gość Niedzielny.
Rada Parafialna – wybory!!! 05.12.2021 r. Odbędą się wybory do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. Na karcie zgłoszeniowej, proszę wpisać imiona i nazwiska 3
kandydatów. Karty zgłoszeniowe proszę wrzucić do specjalnej urny w przyszłą niedzielę
tj. 21.11.2021 r. Kto może dokonać zgłoszenia, jak również kto może zostać członkiem
PRD określa Statut PRD, którego fragment znajdziemy poniżej.
Każda osoba, która ma stałe bądź tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii i nie jest
objęta cenzurą, posiada uprawnienie do zgłoszenia kandydatów, którymi mogą być
pełnoletni katolicy, autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii, cieszący się w
niej dobrą opinią i nie znajdujący się w sytuacji nieregularnej. Uprawnienie takie posiada
także proboszcz, który może prezentować własnych kandydatów, innych niż ci, których
przyjmie do PRD poprzez nominację.

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego na cały nowy tydzień!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
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Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Pr. 507 125 126
Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA:
Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię
rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej!

33. Niedziela Zwykła – Rok B 14 listopada 2021 r.
Refleksja
Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl ku czasom
ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i zauważalne.
Jednak termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. Uczniowie powinni
natomiast umiejętnie odczytywać znaki czasu. To ważne zadanie, które daje zdrowy,
ewangeliczny osąd rzeczywistości przeszłej, teraźniejszej i przyszłej. Pomaga również budzić w
sercu nadzieję, by nie popaść w pesymizm czy rozpacz, które powodują poczucie ciągłego
zagrożenia i niepewności oraz oczekiwania na nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia
życia doczesnego, przez które Bóg przemawia, powołuje do dialogu i występuje z konkretnym
zadaniem przyjęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność Bogu, że przez stworzenie świata,
a zwłaszcza przez wydarzenie Jezusa Chrystusa, wkroczył On w historię świata tworząc z niej
historię zbawienia. Przez wiarę człowiek także uczestniczy w tym wydarzeniu, a dzięki swoim
decyzjom i wyborom może oddziaływać na świat i go zmieniać.
Jak przypomniał Sobór Watykański II, dzięki wierze w pomoc Ducha Świętego lud Boży „stara
się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą ludzi naszej
doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe znaki obecności lub zamysłów Bożych”
(KDK 11). W tych odniesieniach do sytuacji współczesnej chodzi jednak nie tylko o doczesną
interpretacje znaków czasu, ale o spojrzenie teologiczne. I tak, wiara w powtórne życie Syna
Człowieczego sprawia, że czas Kościoła posiada charakter jednego wielkiego oczekiwania.
Pewne jest to, że paruzja będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, różnymi kataklizmami i
cierpieniami. Chrystus powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał
Synowi”. Ów sąd będzie dziełem wyzwolenia „z niewoli zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i
chwale dzieci Bożych”. Sąd Ostateczny będzie również konfrontacją ludzkich uczynków.
Chrystus nalega, że najbardziej wiarygodnym świadectwem naszego życia będzie miłosierdzie

okazane bliźnim. Wreszcie, sąd żywych i umarłych ukaże bezinteresowność daru Bożego, łaskę,
jaką jest królestwo przygotowane nam od założenia świata.
Nikt nie wie, kiedy nastąpi paruzja. Trzeba zatem uwierzyć słowom Jezusa, który wzywa, aby
już teraz owocnie korzystać z czasu łaski Bożej, modlić się i czuwać. A wtedy będziemy zawsze
gotowi na spotkanie z Panem i przepełnieni nadzieją w Boże miłosierdzie, a nie pełni lęku przed
nieznaną przyszłością, ślepym losem czy bliżej nieokreślonym przeznaczeniem.
ks. Leszek Smoliński

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 15.11.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za wszystkich ++ z rodzin Firlus, Zmarzlik, Kotula i Gryszczyk oraz za ++
Irenę, Henryka, Horsta i Bernarda.
WTOREK –16.11.2021 –ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU
18:00 O szczęśliwość wieczną dla ++ doktorów Stanisława Kaniewskiego i
Franciszka Marusię oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA – 17.11.2021 – WSP. ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
18:00 Za + Józefa Długosz w 30 dz. po śmierci.
CZWARTEK– 18.11.2021 –WSP.BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – od ofiarodawców do skarbonki.
PIĄTEK– 19.11.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i opiekę, z prośbą o dalsze
Boże błogosław., opiekę św. Józefa i bezpieczeństwo we wszelkich pracach
dla pracowników i ich rodzin.
SOBOTA– 20.11.2021 – WSP. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, KAPŁANA
7:30 Za wszystkie ++ Matki z Bractwa Matek z Chróściny.
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Niedworok, ++ braci, ciocię Damianę
oraz z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
NIEDZIELA– 21.11.2021 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA
WSZECHŚWIATA
7:00 Do Chrystusa Króla z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z
prośbą o dalsze błogosław. Boże, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski w intencji
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w dniu ich święta oraz za całą
Liturgiczną Służbę Ołtarza naszej parafii.
9:00 Za ++ rodziców Otylię i Józefa Długosz, ++ rodziców Jerzego i Elżbietę
Podsada, szwagrów Jana i Joachima oraz o zdrowie i błogosław. Boże w
rodzinach Podsada i Stryczek.
10:30 Za + Zygmunta Mendel o dar życia wiecznego.
14:30 Nieszpory

PONIEDZIAŁEK – 22.11.2021 – WSP. ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
18:00 Do Bożego Miłosierdzia za + Ks. Proboszcza Ryszarda Michalika w 1
rocznicę śmierci.
WTOREK –23.11.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Intencja wolna…
ŚRODA – 24.11.2021 – WSP. ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, KAPŁANA I
TOWARZYSZY
18:00 Intencja wolna…
CZWARTEK– 25.11.2021 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 W intencji Lucjana z okazji 50 rocznicy urodzin i 25 lat posługi
Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny, oraz za wszystkich żyjących i ++ z rodzin Lukowski i Kiel.
PIĄTEK– 26.11.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Za + Czesława Wirga w 30 dz. po śmierci.
SOBOTA– 27.11.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30 Za + Jana Wiktorowskiego o dar życia wiecznego, za ++ dziadków z obu
stron i ++ z pokrewieństwa.
18:00 Intencja wolna…
NIEDZIELA– 28.11.2021 – I ADWENTU
7:00 Za ++ osoby z 9 Róży Różańcowej: Różę Bulik, Marię Kala, Lidię Kotula,
Marię Major, Krystynę Piechaczek oraz za żyjących członków Róży
Różańcowej o zdrowie i błogosław. Boże.
9:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinach: Nicpoń i Baucz oraz za ++
rodziców Marię i Karola Nicpoń, Marię i Jana Kołodziej.
10:30 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji
rocznego dziecka – Franciszka Kluczny oraz o zdrowie i błogosław. Boże w
rodzinie.
14:30 Nieszpory – błogosławieństwo wieńców adwentowych.

