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Recepta na codzienność 
 
 W myśleniu o Ŝyciu wiecznym, nie-
bie, piekle czy teŜ zmartwychwstaniu ciał 
trudno nie uciekać się do wyobraźni. 
Przez wieki uprawiano nawet coś, co by 
moŜna nazwać „fizyk ą rzeczy ostatecz-
nych”. Rozprawiano, gdzie znajdować się 
moŜe niebo i piekło, jakiego cięŜaru, 
kształtu czy wyglądu będzie ciało po 
zmartwychwstaniu. W szczególności opi-
sywano radości (rzadziej) i męki 
(częściej) wieczne. Dzisiaj wielu pyta, 
w jakim ciele zmartwychwstaną ci, co 
oddali swoje ciało do transplantacji. 
Wszystkie te pytania wyrastają z przeko-
nania, Ŝe Ŝycie wieczne będzie prostą 
kontynuacją doczesności, tylko juŜ bez 
końca, co zresztą trudno sobie wyobrazić. 
W myśleniu o wieczności trzeba zacząć 
od odrzucenia znanych nam kryteriów, bo przecieŜ „ani oko nie wi-
działo, ani ucho nie słyszało” tego, co przygotował nam Bóg na 
wieczność. Z wypowiedzi Jezusa moŜna jedynie wywnioskować, 
Ŝe to, co nas czeka „po śmierci”, to Ŝycie „bezśmiertne”. I nie cho-
dzi tutaj o jakieś starzenie się bez końca, którego się nie osiągnie. 
Chodzi o Ŝycie, w którym będzie tylko Ŝycie i jednocześnie nie bę-
dzie niczego, co jest jego przeciwieństwem: śmierci, choroby, bólu, 
łez, cierpienia, przemijania. Trudno to sobie wyobrazić, ale nie bę-
dzie juŜ niczego prócz miłości, która zaspokoi wszystkich. 



Cebula 
 
Fiodor Dostojewski napisał kiedyś historię o bogatej kobiecie, która była bardzo ską-

pa. Po swojej śmierci została wtrącona przez diabła w morze piekielnego ognia. 
Jej anioł stróŜ począł usilnie się zastanawiać, czy w jej Ŝyciu nie było jakiegoś mo-

mentu, który mógłby ją odkupić. Wreszcie przypomniał sobie pewne dawne zdarzenie i nie 
omieszkał powiedzieć o tym Bogu: 

– Pewnego dnia ta kobieta podarowała jednemu Ŝebrakowi cebulę ze swojego ogrodu. 
Bóg uśmiechnął się do anioła: 
– Dobrze. Dzięki tej cebuli będzie mogła się zbawić. Weź cebulę, pochyl się nad mo-

rzem piekielnego ognia, tak, aby kobieta się mogła jej uczepić, i wyciągnij ją stamtąd. Jeśli 
uda się jej mocno złapać swego jedynego dobrego uczynku, wciągniesz ją do samego raju. 

Anioł pochylił się, jak tylko mógł, nad morzem ognia i krzyknął do kobiety: 
–  Łap się czym prędzej cebuli! 
Tak teŜ zrobiła i natychmiast zaczęła wznosić się do nieba. 
Lecz jeden z przebywających razem z nią potępieńców uczepił się rąbka jej spódnicy 

i wzbił się wraz z nią w górę: jeszcze inny grzesznik złapał się stopy pierwszego i równieŜ 
poleciał razem. W ten sposób stworzył się długi ogonek lecących w niebo osób, które 
uczepiły się kobiety, która trzymała się kurczowo cebuli ciągnionej przez anioła. 

Diabły były niepocieszone, Ŝe przez małą cebulkę całe piekło pustoszało. 
Długi warkocz z ludzi dotarł juŜ do niebiańskich wrót. Kobieta jednak była niepo-

prawnie skąpa i kiedy, dokładnie w tym momencie, spostrzegła, jak wiele grzeszników 
uczepiło się jej spódnicy, krzyknęła: 

– Cebula jest moja! Tylko moja! ZjeŜdŜajcie stąd... 
W tej samej chwili cebula rozpadła się i kobieta razem z pozostałymi osobami znala-

zła się znowu w morzu ognia. 
A niepocieszony anioł stróŜ pozostał sam przed rajskimi wrotami. 

 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
 Jakie są podstawowe źródła modlitwy? 
Podstawowymi źródłami modlitwy są: Słowo BoŜe, liturgia Kościoła, cnota wiary, 

nadziei i miłości. 
 
Do kogo zwracamy się w modlitwie? 
W modlitwie zwracamy się przede wszystkim do Ojca; jednakŜe jest ona kierowana 

równieŜ do Jezusa, przede wszystkim poprzez wzywanie Jego świętego imienia „Panie 
Jezu Chryste, Synu BoŜy, zmiłuj się nad nami grzesznymi”. 

 
Jaką rolę w modlitwie odgrywa Duch Święty? 
„Nikt nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: »Panem jest Jezus«„ (1 Kor 

12, 3)., Kościół zachęca nas do wzywania Ducha Świętego jako wewnętrznego Nauczycie-
la modlitwy chrześcijańskiej. 

 
 Czy Maryja Panna ma udział w naszym Ŝyciu modlitwy? 
Z powodu Jej szczególnego współdziałania z Duchem Świętym Kościół upodobał 

sobie modlitwę w zjednoczeniu z Maryją Panną, by wraz z Nią wychwalać dzieła, których 
Bóg w Niej dokonał i powierzać jej prośby i modlitwy uwielbienia. 



Dzisiaj obchodzimy XXXII niedzielę zwykłą. Zapraszam na naboŜeń-
stwo róŜańcowe za ++ zalecanych o godz. 17:00 
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Kurię i WSD. Bóg zapłać!  
Kolekta ostatniej niedzieli (na misje) wyniosła 2.922 zł i 1,30 €,  
kolekta z 01 listopada (na utrzymanie cmentarza) 1.722,08 zł. i 3,20 €. 
Bóg zapłać!  
 
We wtorek przypada święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana 
na Lateranie - Matki i Głowy Wszystkich Kościołów Miasta i Świata. 

 
W środę o godz. 16:00 zapraszamy na procesję i naboŜeń-
stwo ku czci św. Marcina. Na procesję proszę przynieść lam-
piony. Po naboŜeństwie pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
Św. Marcin , tradycyjnie, prosi o podzielenie się z ubogimi 
dziećmi na misjach. Bóg zapłać! 
 

W listopadzie 2010 roku w większości parafii diecezji opolskiej kończy 
się 5-letnia kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich. Miesiąc listo-
pad będzie okresem wyboru nowych Parafialnych Rad Duszpaster-
skich. 
 
Dzisiaj Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy zaprasza na koncert 
do Kielczy o godz. 16:00. Wystąpi kwartet smyczkowy „Verbum” 
 
Serdeczne podziękowania składam za modlitwy, ofiarowane komunie 
święte, prezenty, z ok. moich urodzin. Bóg zapłać! Pamiętajcie o mnie 
w waszych modlitwach! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes, 
Weite Welt oraz Droga do Nieba. 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie 
Dudarewicz i p. Gertrudzie Machnik składamy jak najserdecz-
niejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze 
lata!!!  

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Iwonę 
Śmieszkol, Irenę Czupała, Gabrielę Ziaja oraz Beatę Lorek. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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Porządek NaboŜeństw 
od 07.11. do 14.11.2010 r. 

Niedziela  07.11.  XXXII zwykła 
  7:30  Für ++ Mitglieder aus der Rosenkranzfamilie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  Do NajwyŜszego Kapłana z podz. i z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie 

dla ks. proboszcza oraz za jego ++  rodziców 
17:00   RóŜaniec za zalecanych 
18:00   Za + syna Pawła Mańczyk oraz za ++ z pokr. Mańczyk i śak 
 
Poniedziałek  08.11.   
17:00  Za + ojca Antoniego Gomoła w 15 r. śm., + matkę Agnieszkę oraz  

za ++ z rodzin Gomoła i Giza 
 
Wtorek  09.11.  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, św. 
17:00   Do Op. B. przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za wszelkie łaski,  

z prośbą o dalszą opiekę w rodz. p. Edwarda Obst oraz w rodzinach córek 
 
Środa  10.11.  św. Leona Wielkiego, pap. i dra K., wsp. 
15:00  Z podz. za łaskę zdrowia oraz z prośbą o dalsze zdrowie (Msza św. szkolna) 
16:00  Procesja i naboŜeństwo ku czci św. Marcina 
 
Czwartek  11.11.  św. Marcina z Tours, bpa, wsp. 
  9:00  Za + męŜa Eryka Walaschek w r. śm., jego rodziców Jana i Gertrudę,  

o. Krystiana oraz za ++ z pokr. Walaschek, Schatton i Czupała 
 
Piątek  12.11.  św. Jozafata, bpa i m., wsp. 
16:30   RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy 
17:00   Za Ŝyjących i ++ z rodziny (Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  13.11.  śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. mm., wsp. 
  8:00  Za + ojca Pawła Leja w r. ur., oraz za + matkę ElŜbietę 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Mateusza Kosek oraz w int. rodziców  

i chrzestnych 
 
Niedziela  14.11.  XXXIII zwykła 
  7:30  Für + Vater Józef, 2 ++ Söhne Andrzej u. Hubert, ++ Eltern, Schwiegerel-

tern u. für alle ++ in der Verwandtschaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  Do Op. B. przez wst. św. Huberta za Ŝyjących i ++ myśliwych i leśników  

z koła łowieckiego „Leśnik” oraz w int. ich rodzin” 
17:15   Nieszpory 
18:00   Do Op. B., przez wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymaną łaskę zdrowia,  

z prośbą o dalsze zdrowie, bł. i opiekę BoŜą oraz za wszystkich moich  
bliskich 


