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6. Światowy Dzień Ubogich oraz 14. Dzień 
Solidarności  z  Kościołem Prześladowa-
nym – to przeżywane dzisiaj inicjatywy, 
w których ujawnia się wołanie o wrażli-
wość na ludzkie biedy i cierpienie. Warto 
przy tej okazji pomyśleć o biblijnym prze-
kazie dotyczącym ubóstwa i ubogich. Bi-
blia, znając wiele określeń z tym związa-
nych (raš – ubogi, dal – nędzny albo lichy, 
ebyon – żebrak cierpiący głód, ‘ani i ‘anaw 
– człowiek wzgardzony, poniżony), widzi 
w „ubóstwie” nie tylko pewną sytuację 
ekonomiczną lub socjalną, ale także dys-
pozycję wewnętrzną, postawę duchową. 
Już Stary Testament ukazuje bogactwa 
duchowe ubóstwa, a Nowy Testament 
uznaje w prawdziwie ubogich uprzywile-
jowanych dziedziców Królestwa Bożego. 
Wprawdzie  dla  Izraela w  Starym  Przy-
mierzu najpierw ubóstwo nie uchodziło 
za ideał duchowy, ale przeciwnie – do-

póki utrzymywało się bardzo niedoskonałe 
jeszcze pojmowanie zapłaty Bożej, dopa-
trujące się w bogactwach materialnych 
swoistej nagrody za wierność względem 
Boga, dopóty widziano w ubóstwie naj-
gorsze zło, jakie mogło spaść na człowieka. 
Owszem, biblijni mędrcy wiedzieli również 
o istnieniu uczciwych ubogich, lecz zasad-
niczo stwierdzają, iż ubóstwo jest bardzo 
często następstwem opieszałości i niepo-
rządku. Dlatego piętnują zdecydowanie le-
nistwo, które prowadzi do nędzy. Zresztą 
samo ubóstwo może się stać okazją do 
grzechu. Stąd ideał postrzegano w złotym 
środku: „ni ubóstwo, ni bogactwo”. Nie 
brakuje jednak już w Starym Testamen-
cie widzenia oczywistego faktu, że wielu 
ubogich stało się takimi wskutek niespra-
wiedliwości ludzkiej. Dlatego piętnowane 
są „gwałty i rozboje”, bezwstydne oszu-
stwa w handlu, zagrabianie cudzej ziemi, 

pozbawianie wolności maluczkich, nad-
używanie władzy i deptanie samej nawet 
sprawiedliwości. Jednym z celów posłan-
nictwa Mesjasza będzie wzięcie w obronę 
praw  nędzarzy  i  ubogich.  Prorocy  byli 
zresztą zgodni pod tym względem z Pra-
wem.  Zwłaszcza  Księga  Powtórzonego 
Prawa nakazuje cały szereg miłosiernych 
uczynków i akcji społecznych, mających na 
celu umniejszenie cierpień ubogich. Rów-
nież i mędrcy nie omieszkają przypomnieć 
świętych praw ubogich, których potężnym 
obrońcą jest sam Pan. Wiadomo także, iż 
jałmużna jest jednym z elementów istot-
nych  prawdziwej  pobożności  biblijnej. 
„Krzyk biednych”, który dochodzi do uszu 
Boga, często daje się słyszeć w Psalmach. 
To prawda, że Psalmy zawierają skargi nie 
tylko ubogich, lecz także modlitwę prze-
śladowanych,  nieszczęśliwych,  uciśnio-
nych. Ale wszyscy ci tworzą właśnie wielką 
rodzinę ubogich,  i Psalmy ukazują nam 
ich ich wspólną duszę. Ubogi z Psalmów 
ukazuje się jako przyjaciel i sługa Jahwe, 
w którym szuka on z ufnością schronie- 
nia, którego się lęka i którego szuka. 
W  Nowym  Testamencie  jako  pierwsza 
myśl przychodzi błogosławieństwo ubo-
gich z Jezusowego Kazania na Górze. Nade-
szła już godzina wypełnienia się obietnic: 
„Ubodzy będą jedli i nasycą się”, zasiądą 
do wspólnego stołu z Bogiem. Jezus uka-
zuje się więc jako Mesjasz ubogich, posłany 
przez namaszczenie do głoszenia ubogim 
Dobrej Nowiny  i  to oni przede wszyst-
kim przychodzili do Jezusa. Mesjasz ubo-
gich jest zresztą sam ubogi: Betlejem, Na-
zaret, życie publiczne, krzyż i tyle innych 
różnych form ubóstwa praktykowanego 
i uświęconego przez Jezusa, aż do całko-
witego ogołocenia się. Dlatego też może  B. Fabritius, B. Fabritius, Łazarz i bogaczŁazarz i bogacz, 1661 r., 1661 r.

On zachęcać wszystkich, którzy cierpią, 
aby przyszli do Niego. Mimo że Ewangelie 
kładą mocny nacisk na aspekt duchowy 
ubóstwa to jednak nie powinno się zapo-
minać o wartości religijnej ubóstwa mate-
rialnego o ile jest ono znakiem i środkiem 
do wewnętrznego wyzbycia się chęci po-
siadania. Ubóstwo materialne jest czymś 
dobrym, jeśli rodzi się z synowskiego za-
ufania Bogu, z chęci naśladowania Jezusa, 
z miłosierdzia nad braćmi. Tak pojęte ubó-
stwo pozwala w  sposób mniej  skrępo-
wany przyjmować dary Boże i poświęcić 
się całkowicie na służbę Jego Królestwu. 
Podobnie jak ubodzy z własnej woli, tak 
też ci, których ubóstwo jest ciężarem zło-
żonym na barki człowieka wskutek pew-
nego zbiegu okoliczności  lub z powodu 
prześladowań,  ci  również  są  błogosła-
wieni w Królestwie, o ile tylko są wspa-
niałomyślni w swojej nędzy i z poddaniem 
się woli Bożej przyjmują swój los w nadziei 
„otrzymania majętności lepszej i bardziej 
trwałej”. Mimo to nędza materialna stwa-
rza sytuacje nieludzkie i Ewangelie doma-
gają się sprawiedliwości  społecznej  tak 
samo jak prorocy. Bogaci posiadają tu na 
ziemi bardzo wielkie obowiązki względem 
ubogich. Co więcej, posługiwanie ubogim  
jest nawet wyrazem miłości do Jezusa. 
Cała Biblia, od proroków do Jezusa, po-
chyla się nad cierpieniem ubogich. Istnieje 
ubóstwo duchowe przynoszące szczęście 
i otwierające człowieka na dar Boży w uf-
nej wierze i cierpliwej pokorze. Ubóstwo 
materialne jest z pewnością drogą do ubó-
stwa duchowego, ale celem takiego ubó-
stwa jest zjednoczenie z tajemnicą hoj-
ności Pana, który: „będąc bogaty, dla was 
stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim 
ubogacić” (2 Kor 8, 9).
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  8.00 – za †† Otylię i Edwarda Pluta, † ich syna Edwarda
  10.30 – za †† rodziców Hildegardę i Johanna Knopp, † siostrę Johannę 

Grochla, †† szwagrów Jana i Piotra, †† z pokrewieństwa Knopp 
i Lipok oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

  17.30 – Nieszpory
  18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowa niem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

14 listopada 14 listopada – poniedziałek
  18.00 – za † brata Jerzego Skóra, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† szwagrów, 

†† dwie siostrzenice, † siostrzeńca, †† Małgorzatę, Mirosława 
i Norberta oraz dusze w czyśćcu cierpiące

15 listopada 15 listopada – wtorek 
  18.00 – 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

16 listopada 16 listopada – środa 
  7.00 – za † męża Jana Marcinkiewicza, †† rodziców Ludwigę i Feliksa Ra-

dziun, † bratową Walerię, † brata Władysława oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

17 listopada 17 listopada – czwartek 
  17.00 – za †† rodziców Gertrudę i Rudolfa Jarosz, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

18 listopada 18 listopada – piątek 
  18.00 – za †† rodziców Teresę i Georga Kubiszok oraz Helenę i Herberta 

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

19 listopada 19 listopada – sobota 
  17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
  18.00 – za † męża Zenona Banak, †† rodziców, †† teściów, †† rodzeństwo, 

†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.45) w sali parafialnej odbędzie 
się posiedzenie Parafialnego Zespołu Caritas.

 ▪ W czwartek (17 listopada) Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na wspomnie-
niowo-modlitewne spotkanie poświęcone zmarłym członkom klubu, które od-
będzie się o godz. 15.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego 
(sala św. Antoniego).

 ▪ Również w czwartek społeczność uczniowska wraz z Radą Rodziców naszej szkoły 
zapraszają na obchody DNIA ŚWIĘTEGO MARCINA. Święto rozpocznie się Mszą 
św. o godz. 17.00. W programie m.in.: przemarsz w barwnym korowodzie (z lam-
pionami) ulicami Starego Osiedla (godz. 17.45), a następnie przy szkole insceni-
zacja dotycząca życia św. Marcina oraz poczęstunek rogalikami świętomarciń-
skimi i inne atrakcje.

 ▪ Zgodnie z prośbą Biskupa Opolskiego w naszej parafii podejmujemy modlitwę 
w ramach nowenny przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
która zakończy się w sobotę (19 listopada) podczas adoracji Najświętszego Sakra-
mentu o godz. 17. 00. W samą uroczystość – będącą zarazem dniem zakończenia 
obchodów Jubileuszu Diecezji Opolskiej – odmówimy podczas nieszporów Jubi-
leuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana oraz wyśpiewamy dziękczynne 
Te Deum laudamus, modląc się za nasz diecezję.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; tak będzie 
też za tydzień. Dzisiaj można też złożyć ofiarę na Pomoc Kościołowi w Potrzebie, tj. 
dla mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 
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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 – 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 60. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny i przyjaciół

  17.30 – Nieszpory
  18.00 – za †† z rodzin Ludwig, Zelosko i Sytek, † Karola oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące


