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Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako 
5. Światowy Dzień Ubogich oraz 13. Dzień 
Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
Zauważamy, że w tych w sumie nowych 
inicjatywach kryje się niemal rozpaczliwe 
wołanie, by nie zagłuszyć w sobie wrażli-
wości na ludzkie cierpienie. Ale też uświa-
damiamy sobie, że różne działania mające 
na celu zmniejszanie lub usuwanie wszel-
kiej ludzkiej biedy (nie tylko materialnej) 
stanowi niezmiennie realizację posłannic-
twa Kościoła (diakonia) od jego zarania. Po-
twierdza to choćby kalendarz liturgiczny, 
który w tych dniach przywołuje postaci 
świętych, będące wzorami takiej właśnie 
postawy wobec ubogich, chorych, samot-
nych,  uciskanych  i  pozbawionych  praw 
na przestrzeni wieków – od św. Marcina 
z Tours (IV w.), przez św. Elż-
bietę Węgierską (z wieku XIII), 
po  bł.  Marię  Luizę  Merkert 
(z XIX w.). Udzielanie pomocy 
było już od początku zaszczyt-
nym dowodem przynależności 
do Kościoła, a każde jej świad-
czenie aktem religijnym, po-
dobnie jak modlitwa. Za dawcę 
uważano zawsze Boga, w któ-
rym  korzystający  dostrzegał 
miłość ku sobie, docierającą 
przez pośrednictwo Kościoła. 

Dobroczynność z motywów religijnych 
zapoczątkowana została w gminie jero-
zolimskiej przez apostołów dzięki wspól-
nocie dóbr oraz zbiórkom na ubogich. 
Dla tych posług apostołowie ustanowili 
7 diakonów, a w Syrii diakonisę. Ich trosce 
powierzano ubogich, wdowy, chorych, 
więźniów  i  sieroty. Wszystkim potrze-
bującym  udzielano  pomocy  material-
nej ze zbieranych w naturze darów i pie-
niędzy, które stanowiły rodzaj podatku 
składanego podczas każdego nabożeń-
stwa liturgicznego. W Afryce w III w. raz 
na miesiąc zbierano pieniądze i starano 
się też zapewnić pracę (Homilia Pseudo-
-Klemensa z III w.). Jak pisał św. Cyprian, 
do jednej z ubogich gmin afrykańskich 
posłano rzemieślników dla nauczania jej 

członków rzemiosła, by zapobiec żebrac-
twu. Cyprian i Bazyli Wielki potwierdzają 
też, że wykupywano również niewolni-
ków, a w razie epidemii i wojen zbierano 
i grzebano zmarłych, i że opiekowano się 
nie tylko współwyznawcami, ale i poga-
nami. W IV w. dobroczynność Kościoła 
zaczęto instytucjonalizować. Powstawały 
odtąd pod kościelnym zarządem szpitale, 
w których chorym zapewniano leczenie, 
ubogim zaś ponadto stały pobyt i utrzy-
manie, a także domy opieki dla starców, 
pielgrzymów i podróżnych oraz przytułki 
dla sierot i podrzutków. Utrzymywano je 
z darowizn przekazywanych Kościołowi 
przez zamożniejszych chrześcijan. Dobra 
Kościoła (w tym nieruchomości) od po-
czątku uchodziły za dobro ubogich. Ubo-
gim i cierpiącym zobowiązywały się po-
magać powstające od VIII w. szpitalnicze 
bractwa kościelne, a od XII w. także brac-
twa miłosierdzia oraz związane ze wspól-
notą kościelną cechy, które w razie po-
trzeby wspierały swych ubogich członków 
i ich rodziny; w XIII w. chorym, samotnym 
i ubogim oraz grzebaniu zmarłych służyły 
m.in. beginki, które od XIV w. utrzymy-
wały się z pielęgnacji w szpitalach. W 2. 
połowie  XV w.  powstawały  zakładane 
przez Kościół banki pobożne dla ochrony 
zubożałych przed ryzykiem lichwy. Wyra-
zem upowszechnienia obowiązku dobro-

czynności stał się średniowieczny sche-
mat 7 uczynków miłosierdzia co do duszy 
i ciała. Sobór Trydencki (1545–1563) zo-
bowiązał biskupów do troski o szpitale 
w miastach  i większych parafiach oraz 
domagał się dobroczynności wobec ubo-
gich. Wzorem stała się działalność Karola 
Boromeusza, a także zakładanych w tym 
celu bractw miłosierdzia oraz męskich 
i żeńskich zgromadzeń zakonnych (boni-
fratrów, kamilianów, misjonarzy św. Win-
centego a Paulo, szarytek, boromeuszek). 
Biedzie opuszczonej młodzieży w połowie 
XIX w. próbował zaradzać Jan Bosco i zało-
żone przez niego zgromadzenie (salezjanie 
oraz z jego inspiracji salezjanki). W 2. poł. 
XIX w. we Francji (1870) i w Niemczech 
(1897), a później w Austrii (1900) i Stanach 
Zjednoczonych (1910) powstała dla celów 
dobroczynności kościelnej specjalna insty-
tucja – Caritas, wciągająca ludzi świeckich, 
przekształcona w 1924  r. w ogólnoko-
ścielną Caritas Catholica,  i  przemiano-
wana w 1951 r. na Caritas Internationalis. 
Sobór Watykański II podkreślił, że gdzie-
kolwiek  ludziom  brak  pokarmu,  ubra-
nia, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, 
środków do prowadzenia życia godnego 
człowieka lub nękają ich choroby i prze-
ciwności,  cierpienia,  wygnanie  i  wię-
zienie,  istnieje obowiązek  ich  szukania  
i znajdywania, pocieszania i wspierania.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – tak będzie też w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na funk-
cjonowanie naszej parafii; dzisiaj można też złożyć ofiarę na Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie, a w przyszłą niedzielę na pomoc migrantom. Serdecznie dziękuję.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Magda-
lenę Wenszka, lat 74, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny od-
poczynek racz Jej dać Panie...
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  8.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, † siostrę Irenę, † męża Konrada, 

† siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów oraz †† z po-
krewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

  10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę 
Grochla, † chrzestną Jadwigę i jej męża Huberta, † szwagra Jana, 
†† z pokrewieństwa Knopp i Lipok oraz o błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny

   – chrzest: Zofia Sypek
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † żonę i mamę Krystynę Piętka w 2. rocznicę śmierci oraz za 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

15 listopada 15 listopada – poniedziałek
  18.00 – za †† rodziców Teresę i Georga Kubiszok oraz Helenę i Herberta 

Paterok, †† braci Joachima i Huberta, †† dziadków oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

16 listopada 16 listopada – wtorek — święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Norberta z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

17 listopada 17 listopada – środa — wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
  7.00 – za †† rodziców Gertrudę i Rudolfa Jarosz, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

18 listopada 18 listopada – czwartek — wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
  18.00 – za †† dziadków Otylię i Edwarda Pluta, † ich syna Edwarda, †† z ro-

dzin Pluta, Rybol i Kwoczała

19 listopada 19 listopada – piątek
  18.00 – za † męża i ojca Pawła Musioł, † syna Damiana, †† rodziców i te-

ściów oraz †† z rodzin Musioł i Mandalka

20 listopada 20 listopada – sobota — wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
  8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gertrudy i Huberta 
z okazji 60. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiejsza niedziela kończy I etap wyborów członków Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej. Gorąco zachęcam i proszę, aby na przygotowanych tydzień temu kart-
kach zgłaszać kandydatów, wrzucając kartki do koszyka w zakrystii, z tyłu kościoła 
lub podczas kolekty. Jutro (w poniedziałek) po Mszy św. wieczornej zbierze się 
komisja skrutacyjna, która zliczy głosy i sporządzi listę wyborczą. Zgodnie z har-
monogramem, w przyszłą niedzielę zostanie opublikowana lista wyborcza i roz-
pocznie się drugi etap wyborów. 

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 s. Anna ABMV zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, 
które odbędzie się w sali parafialnej.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do 
grona ministrantów.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie 
nazwane „kawa z księdzem”. Tematem katechezy w ramach cyklu spotkań biblij-
nych będą podróże misyjne św. Pawła.

 ▪ Biskup Opolski przyłącza się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski abpa Stanisława Gądeckiego ws. pomocy migrantom, zgodnie z którym, 
przyszła niedziela (21 listopada) będzie dniem modlitewnej i materialnej solidar-
ności z migrantami. Treść apelu w załączniku do niniejszego Informatora.
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  18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Ireny z okazji urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla przyjaciół i dobrodziejów
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  8.00 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 

z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  10.30 – za †† rodziców Annę i Józefa Malkusz, †† dziadków z obu stron oraz 

† Annę Jelito
  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za † Krzysztofa Pogodzika w 1. rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące


